
Въведение в соларната техника



Енергийна мощност на слънцето

Излъчвана мощност
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Енергийна мощност на слънцето

Излъчвана мощност

� Максимална мощност на излъчване 1000 W/m²

� Възможно  на всяка точка от земното кълбо и по всяко 

време на годината

� Измеримо за около 1 час на обяд
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Излъчвана енергия

= средна излъчвана мощност x време (kWh/m²)

� Взима предвид слънцестоене, облачност и сезон

� Общо използваема излъчвана енергия = тотално излъчване

• Сума от директно и дифузно облъчване



Енергийна мощност на слънцето

Дневно глобално излъчване
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напр. в Любляна:

Тотално излъчване при 60° наклон на колектора:  1.200 kWh/m²



Солартермо преобразуване светлина / 

топлина

Solarthermie
Licht / Wärme-Umwandlung
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Намаляване на падащото

тотално излъчване чрез:

Загуба от отразяване и пропускане 
на стъклото (около10%)

Загуба от преобразуване при 
абсорбера (около 10%)

Максимално к.п.д.

(около 80%) практически 
неизползваем!



солартермо

Конструкция на колектора
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Плосък колектор

Най-често срещана конструкция: абсорбер по цялата площ

(пазарен дял > 90 %)

важно:

Уплътнение на соларното стъкло

Хидравлика на колектора

Монтажна система

Елоксирана алуминиева рамка – устойчив на атмосферна корозия (при крайбрежни 

инсталации)



солартермо
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К.п.д.
Соларна интензивност на облъчване= 800 W/m²

Температура на околната среда = 20°C
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Средна температура на флуида в колектора



Стандартни зони

Standortzone I

(< 1.200 kWh/qm)

Standortzone II

(1.200 – 1.300 kWh/qm)

Standortzone III

(> 1.300 kWh/qm)

z.B. z.B. z.B. Bratislava

Budapest

Bucharest

Banja Luka

Bacau

Brasov

Belgrad

Kosovska

Bar

Burgas

Constanta

Dubrovnik

Karlovo
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Kosovska

Ljubljana

Sarajevo

Skopje

Sofia

Varna

Zagreb

Karlovo

Kopper

Neum

Poprad

Rijeka

Split

Sulina

Zadar



определяне при производство на топла водаопределяне при производство на топла вода

Folie 9



Определяне при допълнително отопление
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Kombispeicher S 750/150

Kombispeicher S900/200



Определяне на колекторите

Загуби на системата въз основа на изложение и наклон на колекторите
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Изложение на колекторите

Наклон и изложение на покрива

обобщение:

• Подходящи за всички покриви

• оптимално: южно изложение и 45° покривен наклон 

• Покривни наклони от около 20° до около 60°: намаляване на добива 

само с около 7%
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само с около 7%

• Югоизточно и югозападно изложение: намаляване на добива само с 

около 5 - 10%

• Предимства на западното спрямо източното изложение

– По-високи следобедни температури

– Липсва сутрешна мъгла



преглед

• Колектори с колекторна (и) връзка(и)

• Монтажни системи (върху покрив, плосък покрив, в покрив, фасада ит.н.)

• резервоар

• Цялостна соларна станция със съединителен проводник резервоар

Компоненти на соларна инсталация

Folie 13

• Регулатор за температурна разлика

• Преливник с държач за стена и съединителен проводник 

• смесител (опционално)

• Соларна течност



компоненти – резервоар за топла вода

Speichertechnologie
Kompakt-Linie

Рзервоар за топла вода

• Бивалентен соларен резервоар

• 50 mm PU-топлоизолация от твърд 

пенопласт, 

с външна обвивка от полистерол, 

устойчива, може да бъде свалена. 

цвят: син (RAL 5002)
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Компоненти - резервоар за топла вода + 

отопление

Резервоар за допълнително отопление

Комбиниран резервоар 750/150 и 900/200

• “съд в съд”-концепция

– Окачен резервоар за топла вода:

– Няма термични напрежения

• Фланец горе
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• Фланец горе

– Възможност за почистване

– електрически нагревателен прът в топлата вода

(консуматив)

• 1 едропанелен топлообменник - гладка тръба

• 100 mm PU- топлоизолация от мек пенопласт, 

2-части, с външна обвивка от полистерол

цвят: син (RAL 5002)



компоненти – соларна станция

Цялостна соларна станция

6 bar предпазен вентил

манометър

Spezial-соларна помпа

Връзка преливник

Въздушен клапан 

Интегриран соларен

Спирателни вентили с

гравитационни спирачки
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Flowmeter

Интегриран соларен

регулатор

Предварително 

монтиран

регулиращ цокъл / 

основа
Kompakt-

топлоизолатор



Компоненти регулатор Solo

SOLO

• за 1 потребител (топла 
вода)

• LCD-дисплей

• 4 схеми по избор

• щепселен пластмасов 
корпус

• Показател за температура
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• Показател за температура
с въртящо се копче

• топлоносител-предпазна 
функция

• Отчитане на топлинния 
обем

• Прецизен и здрав
платинен Pt-1000 
температурен датчик



Компоненти регулатор Duo

DUO

• за 1 или 2 потребителя

(топла вода + отопление) 

Употреба и показание както при SOLO,

допълнителни характеристики /

функции:
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функции:

• 17 схеми по избор

• Също и за източни/ западни 

инсталации

• Циркулация с импулсно управление

• термостат, презареждане или

циркулация с 2 времеви прозореца

• DVGW-функция



преливник

преливник

• Закрепване на стена

• Съединителни проводници

при свръхналгане в соларния кръг 

соларната течност се изтласква в преливника. 

(необходимо при стагнация на колекторите) 

Folie 19

(необходимо при стагнация на колекторите) 



консуматив

Смесител за топла вода (опционално)

Автоматично регулиране и ограничаване на 

температурата на топлата вода. 
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Соларна течност

За колекторния кръг

Готова смес от гликол и вода

Използваема до -24°C.



Хидравлична схема
- Производство на топла вода

- Производство на топла вода и допълнително отопление
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Хидравлична схема за производство на 

топла вода

Колекторно поле

регулатор Solo

Топла вода (душ..)

Допълнително отопл.

F1

• температура F1 > F2: помпа A1 вкл.

• температура F1 = F2: помпа A1 изкл.

• температура F4 < 50 °C, доп.отопл. B вкл.
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Допълнително отопл.

Студена вода, осн.кран

Комбиниран резервоар

преливник

Помпена станция

F2

F3

F4

A1

B



Хидравлична схема за производство на топла 

вода

Колекторно поле

F1

отопление

регулатор DUO

F3

Folie 23

преливник

Помпена станция
F2

A1

Комбиниран резервоар

Студена вода, 

Осн.кран

Топла вода

(душ..)

Допълн.отопление

B
F4

Питейна вода

Соларен кръг

Отопл.кръг
• температура F1 > F2: помпа A1 вкл.

• температура F1 = F2: помпа A1 изкл.

• температура F4 < 60 °C, доп.отопл. B вкл.

• температура F3 < 50 °C, доп.отопл. B вкл.



Подредба на колекторите

Последователно свързване

• макс. 4 (5) колектори в редица!

• Посока на протичане по избор -

Fühler vorlaufseitig!

• Равномерно протичане
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• нисък обемен ток – висок

температурен обхват

• Малко усилие за затръбяване

• Обезвъздушаване на системата

в соларната станция (мазето)



Подредба на колекторите

Паралелно свързване

• Равномерно протичане

(при Tichelmann-превключване)

• Минимална загуба на налягане

• Малко усилие за затръбяване
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• Обезвъздушаване на системата

до макс. 12 колектора

• Възможни големи колекторни 

полета


