
Бъдеще със слънчева енергия
Производство на топлина и електричество чрез модерни соларни системи от SCHÜCO
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Слънчева енергия от SCHÜCO

Енергията става все по-ценна!  
Забелязва се ежедневно на 
бензиностанцията или по сметките 
за парно. Дали парников ефект, 
глобално затопляне или недостиг 
на ресурси - паралелно с ценовата 
спирала,  аспекта околна среда 
придобива все по-голямо 
значение.

Слънчевата енергия е живот
 
Слънчевото облъчване на земята 
за девет минути теоретично стига 
за покриване потребността от 
енергия на цялото човечество за 
една година.

 Фотоволтаика

 
Фотоволтаиката описва 
директното преобразуване на 
слънчеви лъчи в електрически ток, 
който можете да предложите на 
атрактивна цена в обществената 
мрежа или ползвате лично.

Това е една прогресивна 
възможност на фона на 
намаляващите природни ресурси.

Солартермо е  
слънчева топлина
 
Под солартермо се разбира 
преобразуване на слънчевото 
облъчване в топлина. Същата 
се използва за производство на 
топла вода и може да подпомага 
отоплението.

Смислена инвестиция с оглед 
намаляване ресурсите на газ и 
нефт, увеличаване потреблението 
в световен мащаб и нарастващите 
цени за фосилни горива.

Термопомпите са модерни 
отоплителни системи 
 
Термопомпите използват чрез 
циркулация на охлаждаща течност 
енергията от околната среда за 
добив на топлина.

Термопомпите се комбинират 
идеално със солартермо-
инсталация. Чрез захранване 
от соларния добив 
експлоатационните разходи 
за отоплителните системи с 
термопомпи и солар на SCHÜCO 
са ниски спрямо сравними 
инсталации без соларно 
захранване.
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Слънцето – най-важния енергиен източник на земята

количество слънчева енергия на куб.метър/годишно

Извор на живот от космоса
Дори и да не го осъзнаваме 
често – без слънцето нямаше 
да има живот на земята. То 
определя сезони, климат, ден и 
нощ. В отпуската си отиваме за 
да заредим слънце, защото ни 
дава жизнени сили и физическо 
и душевно благоусещане. Затова 
няма нищо по-логично от това да 
използваме ефективно слънцето 
за производство на топлина и 
електричество, да внесем силата 
му в дома си.

Безкрайно много енергия
Само за девет минути на земята 
навлиза повече енергия под 
формата на слънчеви лъчи, 
отколкото изразходва цялото 
човечество за цяла година. И 
тази енергия идва безплатно и 
без да натоварва околната среда 
директно до къщата ни.

Ефективна алтернатива
Наличието на фосилни 
енергоносители е ограничено, 
добивът на енергия струва 
все по-скъпо. Същевременно 
драматично се увеличава 
потреблението на енергия в 
световен мащаб. В тази ситуация 
соларната енергия е ефективен 
начин за производство на 
енергия за локално ползване. 
Слънчевата енергия може да 
бъде преобразувана в топлина 
или електричество чрез различни 
технологии

Солартермо за вашия дом
Солартермо подпомага вашата 
отоплителна инсталация и 
затопля питейната ни вода. 
Спечелената топлина може да 
бъде много добре съхранена и е 
на разположение няколко дни.

Солартермична система се 
комбинира с конвенционални 
отоплителни системи. При 
ниски соларни добиви, напр. 
през зимата, обикновената 
отоплителна инсталация дава 
пълния отоплителен комфорт.  

Фотоволтаиката като смислена 
инвестиция в бъдещето
Директното произведената 
електроенергия от слънчево 
облъчване обикновено 
се влива в обеществената 
мрежа и се заплаща от 
електроразпределителните 
дружества по законоустановени 
цени (чл.159,ал.2 от ЗЕ – закон за 
енергетиката):

Електрическа енергия от 
фотоволтаични генератори:
 –  за генератори с инсталирана 

мощност до 5 kWh: 782 лв./
mWh или 0,782 лв./kWh (0,40 
евро)

 –  за генератори с инсталирана 
мощност над 5 kWh: 718 лв./
mWh или 0,718 лв./kWh (0,36 
евро)

Exajoule стойности до 2003 прогноза до 2030
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Добив на енергия със SCHÜCO -
солартермо, термопомпи и фотоволтаика

Термопомпа въздух / вода със солартермична инсталация

Солартермо = слънчева топлина
Със солартермо произвеждате 
на собствения си покрив, в 
термоколектори, топлина за 
питейната си вода и отопление. 
Топлината се съхранява в 
соларен резервоар за да бъде 
използвана при нужда. Оптимално 
оразмерена според вашите нужди 
инсталация доставя през цялото 
лято включително и в преходните 
сезони  топла вода и отопление 
и разтоварва по този начин 
отоплителната инсталация.
Друго приложение на солартермо 
е добива на топъл въздух със 
специални колектори.

Термопомпи
Термопомпите осигуряват цялостна 
топлина за сградата без директен 
разход на нафта или газ. Наличната 
в земята или въздуха слънчева 
топлина се сгъстяват и съхраняват. 
Това функционира на същия 
принцип и с подобни компоненти, 
както в обичайните хладилници.
Термопомпите осигуряват същия 
уют както конвенционалните 
отоплителни инсталации при 
минимални експлоатационни 
разходи.

Фотоволтаика = слънчево 
електричество
При фотоволтаиката (PV) PV-модули 
произвеждат от слънчевата 
светлина директно електрически 
ток. Придобития ток е поляризован 
както при акумулатор в плюс и 
минус и може да бъде преобразуван 
посредством инвертор в 230 V 
променлив ток.
По правило добитото електричество 
не се използва у дома, а се влива 
на атрактивна цена в захранващата 
мрежа.

Принцип на солартермична инсталация

Принцип на фотоволтаична инсталация

Термоколектор
Отопл.елемент на 
солартермичната 
инсталация за 
производство на 
топлина

PV-модул

Произвежда ел.ток 

директно от слънчева 

светлина

Инвертор

Преобразува простоянен 

ток в 230 V променлив 

ток

Два електромера

Един брояч отчита 

изразходваната в дома 

енергия, а втория 

спечеления енергиен 

приход

Соларен регулатор

Автоматично управление 

на соларната система

Соларна станция

Станцията свързва 

колекторите със  

соларния резервоар

Соларен резервоар

Съхранява вашата 

топлина
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Слънчева топлина за двама до осем души

Бърз старт във вашето соларно бъдеще:
Монтаж за само един ден
Чрез перфектно настроени 
компоненти и дългогодишно 
тествана на пазара монтажна 
система соларна инсталация от 
SCHÜCO се монтира в нормалния 
случай само за един ден.

Разкриване на покривната площ,

монтаж на базовите профили

Полагане на колектора 

върху базовите профили

Завинтване на колектора 

на една линия

Готово монтирана 

колекторна площ

Покривна площ и изложение
Колкото повече слънчево 
облъчване пада върху 
термоколекторите, толкова 
по-мощна е Вашата инсталация. 
Затова покрива Ви трябва да е 
с южно, източно или западно 
изложение. Ако това не е дадено, 
можете да използвате гаража и 
фасадата.

Соларна топлина във всяко 
парно
Връзката на соларна инсталация 
с отоплителна система е чрез 
соларен резервоар. Това 
означава че съществуващата Ви 
отоплителна инсталация няма 
нужда да бъде променяна. Тя ще 
бъде само разтоварена.

Топла вода и отопление
Соларните инсталации 
произвеждат топла вода , други 
отопляват, но има и възможност 
да се топли цял плувен басейн 
чрез слънчева енергия.

Оптимално покриване на 
нуждите
Решаващо за солартермичната 
инсталация е съгласуването с 
вашите потребности. Разхода 
за душ, къпане, миялна машина 
както и отопление определят 
системата.
Можете да изберете Вашата 
инсталация от съгласувани за 
Вас пакети или да поискате 
индивидуално разработване на 
такава.

Еднофамилна къща с два колектора от 

линията Kompakt

Двуфамилна къща с осем колектора от 

линията Premium

Детайли като монтажни профили с 
интегрирани защити срещу свличане 
или ограничения върху само един 
размер на винтовете за цялата 
система гарантират лесен и срочен 
монтаж.
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Електричество от слънчева енергия –  
колкото повече, толкова по-добре

площ или цял покрив да спестите 
от конвенционални покривни 
покрития и по този начин да 
намалите инвестиционната 
сума. По този начин ползвате и 
оптимално покривна площ.

Изложението е решаващо
При фотоволтаиката правилното 
изложение на покрива е 
значителен фактор. Покриви 
с южно, западно или източно 
изложение са подходящи за 
производство на соларен ток. 
Алтернативно соларните модули 
могат да се инсталират върху 
фасада или гараж.

Станeтe производител на ток
Закона за енергетика Ви 
позволява като частно лице да 
продавате соларно електричество 
от собствения Ви покрив на 
електроснабдително дружество. 
PV-модули нямат дефиниран 
технически срок на експлоатация. 
Напротив: работа от 35 – 40 години 
не е никаква рядкост.

Използване на възможностите
Настройката на фотоволтаична 
инсталация към захранването 
не е обвързана с личното 
ви потребление на ток. 
Ограничаващи фактори са 
инвестиционната сума и 
наличното място на Вашия покрив. 
Ако планирате инсталиране в 
рамките на ремонт на покрива 
или пари за нов строеж, имате 
възможност чрез решение за 
монтаж в покрив на широка 

Покрив на селскостопанска сграда с 

PV-light-монтаж в покрив 

Еднофамилна къща с два  

колектора от линията Premium

Офис сграда с козирка от линията Premium
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Изискването на SCHÜCO – уникално качество 

Такова обучение не е обичайно в 
соларния бранш, но за SCHÜCO-
партньорите означава сигурност 
в предлагането на продукта. За 
вас като потребител – оптимално 
качество на консултация и монтаж.

Всички на покрива
Като потребител трябва да 
можете безусловно да разчитате 
на качествено инсталационно 
планиране и монтаж. Най-вече 
в областта солартермо, където 
потребността от топла вода 
и отопление трябва да бъде 
установена с точност, доставчика 
трябва да има задълбочени 
познания. Тези знания SCHÜCO-
партньорите придобиват в един 
от най-модерните образователни 
центрове за соларни технологии 
в Европа. На над 1700м2 в 
Билефелд се обучават годишно 
над 1500 души. В монтажните 
халета те тренират цялостно 
инсталиране, но всеки е монтирал 
поне един колектор на покрива. 

Качество на над 50 години
SCHÜCO International KG, Билефелд 
работи от над 50 години в 
областта на металообработката. 
Особено при фасади и прозорци 
продуктите на SCHÜCO се ползват 
десетилетия наред с отлична 
слава в световен мащаб. 2004г. 
SCHÜCO бе избрана в Германия за 
компанията с най-добър имидж в 
строителния бранш.

Над 10 години солар
Едва през последните години 
соларния бранш направи 
прогресивнито развитие от 
предлагане на специализирани 
нишови продукти към пазарни 
и надеждни решения. SCHÜCO 
участва основополагащо в това 
развитие. Индустриалното ни 
производство на колектори в 
Билефелд днес поставя стандарти 
по отношение на качество на Тест на дъжд Тест на дъжд

Монтажно обучение 

в реални условия

Най-голямата соларна  

 изложбена зала в Европа

Соларна симулация

изработка, производителност 
и експлоатационна 
продължителност. Изпитанията 
на които се подлагат продуктите 
в собственния тестов център се 
считат за най-тежките в соларния 
бранш. 

Изключителното качество на 
нашите продукти се потвърждава 
редовно от независими 
институции.



Термична соларна инсталация 
за топлопроизводство е най-
ефективния начин, как активно да 
добивате енергия. Това означава 
независимост от постоянно 
увеличаващите се цени на енергия 
и покачване стойността на вашия 
имот.

Принцип на затопляне на 
питейна вода  

Термична соларна инсталация за 
добив на топлина може да бъде 
вързана с минимални усилия 
към всяка централна мрежа. 
Подробни обяснения за строежа 
на компонентите, принципа на 
действие и ползата 

Стр.10

Предпоставки за  
солартермо
 
За да се планира оптимално 
соларна инсталация, трябва 
да бъдат изяснени някои 
предпоставки. Основни аспекти са 
напр. вида на къщата, енергийно 
потребление и типа соларна 
инсталация.

Стр. 12

Инсталация и  
монтаж
 
Соларната система на SCHÜCO 
предлага с общо шест монтажни 
вида уникално разнообразие и 
съответно правилното решение за 
всяка къща

Стр. 13

Принцип на допълнително 
отопление
  
Чрез допълнителното използване 
на солартермо за отопление 
резултатите още веднъж ясно се 
увеличават. SCHÜCO обяснява как 
функционира това

Стр. 11

West
80%

Ost
70%

Süd
100%

Südwest
97%

Südost
90%
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Солартермо за вашия дом
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Функциониране на соларно затопляне на питейна вода

Охладената соларна течност 
изтича обратно в колектора 
и кръговрата започва отново. 
Съхранената топлоенергия 
може да бъде използвана при 
нужда напр. за душ или вана. Ако 
слънчевото облъчване някога не 
достига, водата се доподгрява от 
отоплителната инсталация или 
електронагревател. Комфорта е 
гарантиран по всяко време.

Термоинсталацията на SCHÜCO
може да бъде комбинирана 
и оптимално настроена към 
всяка отоплителна инсталация с 
централно затопляне на водата. 
Също така безпроблемна е и смяна 
на отоплителната инсталация на 
по-късен етап.

Просто печелите енергия
Топлата вода е част от 
ежедневието и при все 
нарастващи цени на нефт и газ не 
бива да става лукс. Решението е в 
слънцето.

Чрез слънчевите лъчи се 
затопля соларната течност в 
термоколекторите . Когато 
температурата в колектора 
стане по-висока от тази на 
соларния резервоар , 
соларният регулатор  включва 
циркулационна помпа в соларната 
станция . Помпата транспортира 
нагрятата соларна течност от 
колектора в соларния резервоар. 
Там топлината се предава 
посредством топлообменник на 
питейната вода и се съхранява. 

Ползи
•	 	икономия	до	70%	от	енергията,	

необходимата за затопляне на 
питейна вода

•	 	независимост	от	растящите		
цени

•	 	опазване	на	околната	среда	и	
фосилните енергийни резерви

•	 	целогодишно	използване	на	
соларната енергия

•	 	по-дълъг	живот	на	
отоплителната инсталация

•	 	увеличаване	стойността	на	
имота

резервоар (o 600mm, височина 1,755mm, 300 l обем)схема на затопляне на питейна вода

колектор (2.037mm x 1.137mm x 80mm, 1.7kW)
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Принцип на допълнително соларно отопление

комбиниран резервоар (o 990mm, височина 2,025mm, 

750/150 l обем)

За ползване на слънчевата 
топлина за допълнително 
отопление рециркулацията 
се насочва за затопляне през 
резервоара в момента, в който 
температурата в соларната област 
на резервоара стане по-висока 
от тази на рециркулацията. При 
недостатъчно слънчево лъчение 
разбира се и тук се доподгрява 
посредством наличния котел.

В сравнение с затоплянето 
на питейната вода при 
допълнителното отопление 
се уголемява колекторната 
повърхност и обема на 
резервоара. Комбинацията е 
възможна с всяка традиционна 
отоплителна инсталация. Особено 
удачни са такива с подово или 
стенно отопление, защото те 
работят със значително по-ниски 

Удвояване на енергийната 
печалба
Редом със затопляне на питейната 
вода солартермо може да 
се използва за подпомагане 
на отоплението. Най-вече в 
преходните сезони пролет и есен 
може да бъде осигурена голяма 
част от необходимата енергия 
за отопление. В сравнение 
с инсталация без опция за 
допълнително отопление 
енергийната печалба почти се 
удвоява.

Принципа на работа е почти 
идентичен с този за подгряване на 
питейна вода. Добитата топлина 
обаче не се предава посредством 
топлообменника към водата, а 
първо към водата за отопление. 
Тя подгрява след това и питейната 
вода.

рециркулационни температури. 
Така и при слабо облъчване е 
възможно оптимално използване 
на соларната енергия.

Ползи
•	 	икономия	на	до	30%	от	общата	

енергия за отопление
•	 	независимост	от	покачващите	

се цени
•	 	удвояване	на	енергийната	

печалба в сравнение с 
термоинсталация без отопление

•	 	удължаване	на	отоплителния	
период без енергийни разходи

схема отопление
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Слънчева топлина за всички със собствен дом

Лесно и сигурно

стари сгради е подходяща 
соларна система за отопление. 
Оптималната сградна изолация 
и широко разпространените 
нискотемпературни подови 
и стенни отопления дават 
възможност за постигане на 
нужния ефект.

Всяка къща е подходяща за 
соларна инсталация
Колкото повече слънчеви лъчи 
падат върху термоколекторите, 
толкова по-голяма е мощността. 
В идеалния случай колекторите 
гледат на юг. Източно или 
западно изложение също е 
удачно.  Със шест монтажни вида 
SCHÜCO предлага за всяка къща 
подходящото решение. 

Оптимално решение  
за всяка нужда
Топлене на питейна вода за 
4 души при открит, слънчев 
покрив например се нуждае 
от 2 колектора върху 
покрива и 300л резервоар, 
който по правило замества 
обичайния. Термоинсталация за 
допълнително отопление за 4 
души при същия покрив – от 4 
колектора и 500 л комбиниран 
резервоар.

Бъдещето е на соларното 
отопление 
Особено за модерни къщи 
с минимални загуби на 
топлина или добре изолирани 

С оптимално проектирана соларна 
инсталация можете да спестите до 
30%	от	общите	енергийни	разходи	
за производство на топлина.

Термоколектори за всяко време
Колекторите на SCHÜCO имат 
алуминиева рамка и гръб, с 
което са устойчиви на високи 
температури във вътрешността и 
UV-лъчи. Защитното стъкло дава 
възможност за особено високи 
добиви и е тествано съгл. DIN EN 
12975-2 срещу градушка.

Индивидуален колекторен 
монтаж чрез 6 варианта
За всяка къща се предлага 
правилния монтажен вид. Има 
общо 6 варианта за избор:
•			 върху	покрив

Соларен добив в зависимост от 

изложението на покрива

West
80%

Ost
70 %

Süd
100%

Südwest

97 %

Südost
90 %

•	 		плосък	покрив
•			 в	покрив
•			 цялостен	покривно	покритие
•			 козирка
•			 фасада

Компонентите на монтажните 
системи са изключително само 
от алуминий и неръждаема 
стомана и отговарят на най-високи 
изисквания по отношение на 
натоварване на вятър и сняг.
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Високо потребление на топла 
вода за вашите гости
Нуждата от топла вода в хотели 
и ресторанти е значително 
по-високо от това в частните 
домакинства: гостите потребяват 
повече вода, както и високите 
нужди за почистване, пране или 
кухня. Поради различно отдаване 
на стаи се получават и върхови 
натоварвания. Съответно големи 
са проектирани и отоплителните 
инсталации. Разходите за енергия 
се развиха през последните 10 
години към решаващ фактор. 

Соларната технология дава 
независимост
Модерна солартермична 
инсталация на SCHÜCO дава 
възможност значително да се 
намалят разходите за горива за 

затопляне на вода и съответно 
постигане на независимост от 
постоянно нарастващите цени на 
нефт и газ. Дългогодишния опит 
при реализирането на големи 
инсталации и индивидуални 
решения дава възможност 
на SCHÜCO да направи точно 
хидравлично изчисление на 
системата за вашия случай.

Решаващия фактор и 
качеството
SCHÜCO не прави компромис 
при концепирано и монтажа. 
Пословичното SCHÜCO – качество 
Ви гарантира най-висока 
експлоатационна сигурност и 
изключителни соларни добиви. 
Плоските колектори SCHÜCOSol 
се произвеждат в Германия с една 
от най-модерните индустриални 

произвоственни линии в 
света. Всички компоненти са 
разработени за особено дълъг 
живот и надеждност.

Благодарение на универсални 
връзки солартермичните 
инсталации на SCHÜCO могат 
да бъдат комбинирани с всяко 
съществуващо централно 
водозахранване, независимо от 
кой производител.

Солартермични инсталации за хотели и ресторанти
Потенциал за икономия на енергийните разходи за 
затопляне на питейна вода.
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Спечелете енергия и положителен имидж  

През основния сезон лято 
солартермична система на 
SCHÜCO дава особено високи 
резултати при затоплянето на 
питейна вода. При проектиране 
на инсталацията се взима 
предвид, че особено сутрин и 
вечер се разходва много топла 
вода. Когато соларния резервоар 
се затопля в продължение 
на деня, част от слънчевата 
енергия може да се използва 
целенасочено за затопляне 
на плувен басейн например. 
През по-слаби дни или през 
зимата нормалната отоплителна 
инсталация поема затоплянето на 
водата без да бъде понижен уюта 
на гостите.

Положителен имидж чрез солар
В Германия слънчевата енергия 
е най-желания източник. 
Спестете енергийни разходи и 
се възползвайте същевременно 
от положителния имидж, 
от предимството спрямо 
конкуренцията. Предложете на 
Вашите гости природосъобразни 
условия, прогресивни технологии 
и безпроблемен престой.

Предимства:
•	 		по-голяма	независимост	от	

покачаващите се цени на нефт 
и газ

•	 		финансово	атрактивно	чрез	
мотивационни програми или 
отчисляване

•	 		положителен	имидж	за	Вашия	
хотел 

•	 		дългогодишен	опит	с	
инсталационна техника

•	 		статично	тествана	монтажна	
система 

•	 		плосък	колектор	немско	
производство с прозрачно 
стъкло



Термопомпи от SCHÜCO заменят  
газово и нафтово отопление

Използването на фосилни 
енергоносители води до 
натоварващите климата 
CO2-емисии. Поради това и 
усилващата се критика към 
газовото и нафтено отопление.

Термопомпа и  
солартермо
 
Термопомпите произвеждат 
топлина през зимата, а соларната 
инсталация доставя соларни 
добиви през лятото. Комбинация 
от двете системи води до особено 
ниски разходи.

Стр. 15

Термопомпа въздух-вода 
SCHÜCO HPSol V
 
Термопомпи въздух-вода 
сгъстяват топлината от околния 
въздух. Уюта в дома е гарантиран 
и при ниски температури чрез 
електронагревател в резервоара.

Стр. 16

Термопомпите от SCHÜCO са 
пълноценни отоплителни системи, 
които произвеждат топлина за 
сградата без директна употреба на 
газ и нефт. Те използват топлина 
от околната среда (почвата 
или въздуха). В комбинация 
със солартермична инсталация 
те намаляват разходите Ви за 
енергия	до	80%.

Термопомпа солен разтвор-вода 
SCHÜCO HPSol
 
Термопомпа солен разтвор-
вода от SCHÜCO използва чрез 
земни колектори или сонди 
топлина от повърхностните 
слоеве на почвата. В комбинация 
със соларна инсталация могат 
значително да се намалят 
експлоатационните разходи.

Стр. 17

соларни системи SCHÜCO | 15
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Термопомпи със соларна инсталация от SCHÜCO – особено 
ниски производственни разходи и CO2-емисии

Уют без и CO2-емисии
Работата на термопомпите и 
солартермо от SCHÜCO протича 
в сравнение с обикновенните 
отоплителни системи с минимално 
отделяне на CO2. При термопомпи 
може дори изцяло да отпадне 
комина.

Чрез придобиване на собственна 
соларна електроинсталация 
бихте могли да произвеждате 
необходимата за термопомпата 
електроенергия сами – с което 
Вашата къща ще стане – от гледна 
точка на природата – нулево-
енергийна.

Използвайте слънчевата 
енергия от околната среда
Термопомпите на SCHÜCO са 
пълноценни отоплителни системи, 
функциониращи независимо 
от фосилни енергоносители. С 
електрически компресори се 
добива топлина от околната среда 
и се съхранява като отоплителна 
енергия. За топлоизточник служи 
въздуха или топлината на почвата.

Между другото Вие имате вече 
една или повече безпроблемно 
функциониращи термопомпи в 
домакинството си: хладилници 
и фризери работят със същите 
компоненти, на същия принцип.

Още по-икономични
Комбинацията на тази и без 
това природосъобразна техника 
със соларна инсталация дава 
възможност за цялостна система, 
пестяща	до	80%	енергийни	
разходи спрямо конвенционално 
оборудване.

Термопомпата осигурява 
отоплителна енергия през зимата, 
солартермичната инсталация 
захранва къщата през лятото 
с топлина. Тази комбинация 
има решаващи предимства: 
термопомпата се нуждае от 
по-малко ток и годишната 
производителност на колекторите 
се покачва двойно до 700 kWh 
на квадратен метър колекторна 
площ чрез перфектно съгласувана 
инсталация.

Сезонално разпределение на  
добив от термопомпи и соларна 
инсталация

625 kWh

ен
ер

ги
я 

(k
W

h)

500 kWh

375 kWh

250 kWh

  

125 kWh

0 kWh

пример с HPSol термопомпа и соларна инсталация с 

15 кв.м. колекторна площ

Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

енергийна нужда термопомпа
соларен добив 

Правилното решение  
за всеки дом
Термопомпа със солартермична 
инсталация е отоплението на 
бъдещето. Всеки дом може да 
бъде преоборудван със SCHÜCO 
в тази насока. Две различни 
системи с различен клас на 
мощност предлагат многообразни 
възможности за комбинации с 
цел оптимално съобразяване с 
изискванията на Вашата къща.
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SCHÜCO – термопомпа въздух/вода HPSol V – топлина от  
слънчева енергия, съхранена във въздуха

SCHÜCO-термопомпа въздух/
вода HPSol V
Термопомпата въздух/вода добива 
топлина от въздуха. Вместо 
котел в къщата термопомпата се 
поставя директно на открито и 
ползва енергията от въздуха при 
температури до -20⁰С.

За да е неограничен уюта Ви и 
в студени дни, термопомпите 
въздух/вода на SCHÜCO HPSol 
V имат допълнителен електро 
нагревателен патрон, който 
подгрява при нужда топлинния 
резервоар.

SCHÜCO термопомпите въздух/
вода са доставими в пет класи на 
топлинна мощност от 11 kW до  
28 kW. SCHÜCO-термопомпа въздух/вода HPSol V на 

открито във еднофамилна къща

Схема SCHÜCO HPSol V и соларна инсталация
 колекторно поле,  соларен регулатор,  соларна станция,

 комбиниран резервоар, /  хидравлични модули, 
7  буферен резервоар, 8  термопомпа въздух/вода HPSol V 

термопомпа въздух/вода HPSol V
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SCHÜCO-термопомпа солен разтвор/вода HPSol  –  
топлина от слънчева енергия, съхранена в почвата

SCHÜCO-термопомпа солен 
разтвор/вода HPSol 
Близка до повърхността 
земна топлина (до около 100м 
дълбочина) в основите си е 
съхранена слънчева топлина. В 
Германия земната температура на 
няколко метра под повърхността 
е целогодишно между 6оС и 12оС. 
SCHÜCO-термопомпата солен 
разтвор/вода HPSol  усвоява този 
огромен топлинен запас чрез 
земни колектори или сонди.

Отоплителната мощност стига 
за да предостави при всякакви 
условия необходимата топлина 
за сградата. Затова не е нужно 
допълнително парно или електро 
нагревателен патрон.

SCHÜCO термопомпите солен 
разтвор/вода са доставими в шест 
класи на топлинна мощност от 5 
kW до 17 kW.

термопомпа солен разтвор/вода HPSol 

еднофамилна къща със SCHÜCO-термопомпа солен 

разтвор/вода HPSol

Схема SCHÜCO HPSol  и соларна инсталация

 колекторно поле,  соларен регулатор,  соларна станция,  

 комбиниран резервоар, /  хидравлични модули,  
7  термопомпа въздух/вода HPSol с буферен резервоар, 8  земни сонди 
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Фотоволтаика – отплащаща се инвестиция в бъдещето

Фотоволтаични инсталации 
преобразуват слънчева енергия 
в електричество – директно, 
ефективно и без натоварване на 
околната среда. Произведения 
ток по правило се подават 
срещу атрактивно заплащане 
към обществената електрическа 
мрежа. Това означава, че не 
всеки киловатчас ток трябва да 
се произвежда от атомна или 
топлоелектрическа централа.

Начин на функциониране с 
подаване към обществената 
електрическа мрежа
 
SCHÜCO доставя инсталации за 
всякакви нужди, от еднофамилни 
къщи до футболен стадион.

Стр. 20

Предпоставки за 
фотоволтаика

 
Повечето фотоволтаични 
инсталации работят свързани 
към мрежата. Размерите на 
инсталацията се определят от 
желаната инвестиция и площа, с 
която разполагате.

Стр. 22

Инсталация и 
монтаж

  
Всички компоненти от Вашата 
фотоволтаична инсталация 
като PV-модули, инвертор и 
монтажна система получавате с 
удостоверено SCHÜCO-качество.

Стр. 23

Начин на функциониране без 
подаване към обществената 
електрическа мрежа
 
С независима островна 
инсталация добивате 
електроенергия за собствени 
нужди, без да включвате сградата 
към захранващата мрежа.

Стр. 21

В България овъзмездяването на 
подадения фотоволтаичен ток 
е регламентирано със Закона 
за енергетика (ЗЕ). За всеки 
киловатчас енергодоставчика 
плаща цена, видимо по-висока 
от покупната за потребителя. 
Следователно инвестиране във 
фотоволтаична инсталация е 
печелившо и природосъобразно.
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ток и влива в обществената 
енергийна мрежа. Подаденото 
количество електроенергия се 
отчита посредством допълнителен 
електромер .

За всеки подаден киловатчас 
соларен ток локалният 
енергодоставчик плаща 
атрактивна цена, законово 
гарантирана. Електричеството 
за лични нужди се тегли и отчита 
както обикновенно . В случай на 
спиране на тока фотоволтаичната 
инсталация може да се ползва и 
локално за собственно захранване.

С фотоволтаична инсталация днес 
всеки може да стане производител 
на енергия.С произведеното 
електричество може да се захрани 
обществената мрежа.

Във фотоволтаичен модул  
се включват последователно 
повече соларни клетки. Тези 
цели по правило се състоят от 
полупроводников материал 
силиций и положително  дотиран 
слой. При слънчево облъчване 
се получава напрежение между 
слоевете и при включване на 
консуматор потича постоянен 
ток. Този посредством инвертор 

 се преобразува в променлив 

Ползи:
•	 		заслужаваща	си	инвестиция	

– за собствената кесия и 
околната среда

•	 		атрактивно	заплащане	
въз основа на Закона за 
енергетиката

•	 		дългогодишно	изпробвана	
техника без механично 
износване

схема със захранване в обществената мрежа Инвертор

PV-модул (1658 x 834 x 46 mm; 170 Wp)

Принцип на работа на соларно производство на  
електричество с подаване към обществената мрежа
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съхранява в акумулаторни 
батерии 4 . Заряда им се 
конролира от заряден регулатор 

2  . Електричеството от батериите 
може да се консумира чрез 
специални уреди на постоянен ток 
( 5  хладилник, радио, осветление) 
или да бъде преобразувана 
посредством инвертор 3  в 
променлив ток.

Принцип на работа на соларно 
електропроизводство без 
подаване към обществената 
мрежа

При сгради без връзка към 
обществената електромрежа 
придобития соларет ток се 
използва за покриване на личните 
нужди напр. хижи или нефтени 
платформи.

Начина на работа е принципно 
идентичен с този на свързаните 
инсталации. Но соларната енергия 
не се подава към мрежата, а 
директно се консумира или 

Ползи:
•	 		енергоснабдяване	независимо	

от обществената мрежа
•	 		независимост	от	

енергодоставчици и ценови 
промени

•	 		сигурност	на	захранване	и	
комфорт

батериясхема без захранване в обществената мрежа

заряден регулатор

Фотоволтаика – отплащаща се инвестиция в бъдещето
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Модерни фотоволтаични инсталации от един доставчик

Сигурна инвестиция с 
правилния партньор
Една фотоволтаична инсталация 
е винаги значителна инвестиция. 
Съответно толкова по-грижливо 
трябва да изберете монтьора и 
компонентите. SCHÜCO доставя 
изключително  PV-модули, 
инвертори и монтажни 
компоненти подложени на най-
тежки изисквания и тестове. 
Технологичното и иновативно 
лидерство дават на SCHÜCO 
възможност, да предлага винаги 
най-добрите продукти. Поради 
това SCHÜCO е най-успешният 
и производителен системен 
доставчик за фотоволтаика в 
Европа.

Качество от специалиста
Фотоволтаични модули, инвертори 
и монтажни системи на SCHÜCO 
се доставят само от оторизирани 
и квалифицирани SCHÜCO-
партньори. Така се гарантира, че 
освен продуктите и проектирането 
и инсталацията отговарят на 
строгите SCHÜCO-норми.

Индивидуален монтаж
SCHÜCO предлага за всякакви 
нужди подходящия монтажен 
вариант. За стандартните 
PV-модули има пет варианта за 
избор:
•	 		върху	покрив
•	 		плосък	покрив
•	 		в	покрив
•	 		фасаден	монтаж
•	 		соларна	градина

Като производител SCHÜCO 
доставя много повече от стандарт.
Подходящи към Premium-
колекторите за производство 
на топлина, SCHÜCO доставя и 
Premium-модули в същия растерен 
размер. По този начин е възможно 
да комбинирате в един покрив  
термоколектори, PV-модули и 
дори покривни прозорци от 
SCHÜCO.

Дисплей на фотоволтаична инсталация

Гараж с монтаж върху покрив
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Независимост за Вашето бъдеще

SCHÜCO – адресът за прозорци и солар

Осигурете енергийното 
захранване на Вашия дом
Чрез безплатната топлина 
на слънцето, термопомпа и 
фотоволтаична инсталация 
на SCHÜCO печелите пълна 
независимост.

Това е бъдещето на Вашата 
къща: CO2-неутрално енергийно 
захранване и минимални текущи 
разходи.

Системната концепция на 
SCHÜCO гарантира на строителни 
предприемачи цялостна 
и перфектно съгласувана 
продуктова палитра за всички 
области на сградната обвивка:

Качество от SCHÜCO
Соларни инсталации и отделни 
компоненти на SCHÜCO можете 
да закупите само от оторизирани 
SCHÜCO-партньори. Така 
можете да бъдете сигурни, че 
проектирането и инсталирането 
е извършено по най-добри 
стандарти и с пълната подкрепа на 
производителя.

•			 	прозорци	и	врати 
от пластмаса, алуминий и 
стомана

•	 	входни	врати	 
от алуминий и пластмаса

•	 козирки	
•	 	зимни	градини

•	 слънцезащита
•	 тераси
•	 	солартермо	и	фотоволтаика
•	 	електронно	управление	на	 

прозорци и ролетки 
•	 	системи	за	защита	от	кражби,	

пожар
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