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Τι είναι η ηλιοθερµία και πως χρησιµοποιείται; 

Ηλιοθερμία	είναι	η	μετατροπή	της	ηλιακής	ακτινοβολίας	σε	θερμότητα	

	Ο	συλλέκτης	μετατρέπει	την	ηλιακή	ενέργεια	σε	θερμότητα.	Αυτή	η	θερμότητα	
μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	παραγωγή	ζεστού	νερού	χρήσης,	υποβοήθηση	
θέρμανσης,	θέρμανση	πισίνας	ή	σε	θερμικές	διεργασίες	



Ηλιοθερµικά συστηµάτα για την παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης άλλα και για την υποβοήθηση της θέρµανσης. 

Συστήματα	βεβιασμένης	κυκλοφορίας	με	κυκλοφορητή	

Συστήματα	βεβιασμένης	κυκλοφορίας	απορροής	

Θερμοσιφωνικά	συστήματα	



			Η	διαστολή	ενσωματώνεται	σε	εξωτερικό	πρόσθετο	δοχείο,	παρέχοντας	
πλεονεκτήματα	κόστους	και	εύκολης	εγκατάστασης.	

Αρχή λειτουργίας συστηµάτων απορροής 

Εκτός	φόρτισης		 Σε	φόρτιση	 Σε	στασιμότητα		



αέρας	

υγρό	 υγρό	

αέρας	

Εκτός	φόρτισης	 Σε	φόρτιση	

			Η	διαστολή	ενσωματώνεται	στις	σωληνώσεις	του	ταμιευτήρα,	παρέχοντας	
πλεονεκτήματα	κόστους	και	εύκολης	εγκατάστασης.	

Μικρά σύστηµατα απορροής 



Μεγάλα συστήµατα απορροής µε εξωτερικό εναλλάκτη 

71 



Ηλιοθερµικός σταθµός απορροής 

9 



Σχηµατικό διάγραµµα εγκατάστασης ηλιοθερµικού  
συστήµατος µε σταθµό απορροής 

62 

Funktionsschema VPM 15D  Position der Sensoren T1 – T6 

Οι σωληνώσεις θα πρέπει να 
έχουν ελάχιστη κλίση 4˚ και 
δεν πρέπει να υπάρχουν 
ανάποδα σιφώνια. 
 
Στον υπολογισµό του 
συνολικού µήκους των 
σωληνώσεων θα πρέπει να 
λάβουµε υπόψη την 
χωρητικότητα του δοχείου του 
ηλιακού σταθµού. 
 
Η διατοµή των σωληνώσεων 
επιλέγεται σχετικά µικρή. 
 
Η µέγιστη υψοµετρική διαφορά 
µεταξύ του ηλιακού σταθµού 
απορροής και των συλλεκτών 
είναι 12 µέτρα. 



Σχηµατικό διάγραµµα εγκατάστασης ηλιοθερµικού  
συστήµατος µε σταθµό απορροής 

62 

Funktionsschema VPM 15D  Position der Sensoren T1 – T6 



Σχηµατικό διάγραµµα ηλιοθερµικού συστήµατος απορροής για 
παραγωγή ζνχ και υποβοήθηση της θέρµανσης 

71 
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Δοχεία θερµικής διαστρωµάτωσης 

Ζήτηση Ζ.Ν.Χ για κατοικία 
 

Αυξηµένη ζήτηση Ζ.Ν.Χ  
 

TD2 



Ηλιακή	ακτινοβολία	
1000	W/m²	

Αποδοτικότητα	επίπεδων	συλλεκτών	και	συλλεκτών	κενού	

Διαφορά	θερμοκρασίας	μεταξύ	συλλεκτών	και	περιβάλλοντος	[K]	
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Ταµιευτήρες διαστρωµάτωσης 
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Ταµιευτήρες διαστρωµάτωσης 



Πλεονεκτήµατα ταµιευτήρα διαστρωµάτωσης για συστήµατα 
παραγωγής ζνχ και υποβοήθησης της θέρµανσης 

1.  Δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων διαφορετικών 
πηγών θερµότητας καθώς και δυνατότητα 
εξυπηρέτησης διαφορετικών αναγκών από ένα δοχείο  

2.   Εξασφάλιση για τους συλλέκτες της χαµηλότερης 
δυνατής θερµοκρασία, άρα βέλτιστος βαθµός 
απόδοσης. 

3.  Μεγάλος όγκος αποκλειστικά αφιερωµένος στην 
φόρτιση από τους συλλέκτες. 

4.  Προτεραιότητες στις πηγές θερµότητας (κατηγορία Α 
διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου στον ΚΕΝΑΚ). 

5.  Όχι κινητά µέρη εντός του ταµιευτήρα. 

6.  Υγιεινή παραγωγή ΖΝΧ. 

7.  Απλοποίηση της εγκατάστασης. 



Πλεονεκτήµατα ηλιοθερµικών συστηµάτων απορροής 
για παραγωγή ΖΝΧ και υποβοήθηση της θέρµανσης 

1.  Δυνατότητα διαστολόγισης του ηλιοθερµικού πεδίου µε 
σκοπό µεγάλο ποσοστό κάλυψης των αναγκών θέρµανσης 
χωρίς κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας το καλοκαίρι λόγω 
υπερθέρµανσης. 

2.  Δυνατότητα επανεκκίνησης των σταθµών κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας ακόµα και όταν οι συλλέκτες έχουν ιδιαίτερα 
υψηλή θερµοκρασία ( hot starts )  

3.  Ευκολία σχεδιασµού και εφαρµογής του ηλιοθερµικού 
συστήµατος  

4.  Ιδιαίτερα εύκολη πλήρωση και αρχική εκκίνηση του 
ηλιοθερµικού συστήµατος  

5.  Δυνατότητα υπό προϋποθέσεις βελτίωσης υφισταµένων 
ηλιοθερµικών συστηµάτων χωρίς αντικατάσταση των 
συλλεκτών 

6.  Εξαιρετικά περιορισµένη ανάγκη συντήρησης του 
ηλιοθερµικού συστήµατος  

 



Σταθµός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

74f. 



Σταθµός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

73 

Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS /3  
mit aktiver aguaFLOW und auroFLOW 



Σταθµός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

73 

Multi-Funktionsspeicher allSTOR VPS /3  
mit aktiver aguaFLOW und auroFLOW 



Συστοιχία σταθµών παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

103 



Σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης µεγάλης κλίµακας 
µε χρήση ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερµότητας και λέβητα 

103 



Πλεονεκτήµατα ταµιευτήρων διαστρωµάτωσης για την 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

1.  Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών σταθµών παραγωγής 
ΖΝΧ ώστε να καλύπτονται πολύ µεγάλες στιγµιαίες παροχές 

2.  Δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων διαφορετικών πηγών 
θερµότητας 

3.  Δυνατότητα φόρτισης του δοχείου σε υψηλή θερµοκρασία 
µέχρι 95 C για µέγιστη αποθηκευµένη θερµική ενέργεια 

4.  Η απουσία εσωτερικού εναλλάκτη (σερπαντίνα) επιτρέπει τη 
ακούσια µεταφορά θερµικής ενέργειας µε µεγάλη ισχύ µέσω 
του δοχείου από το λέβητα προς τους σταθµούς  

5.  Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση του δοχείου εκ των έσω 
λόγω απουσίας οξυγόνου. 

6.  Υγιεινή παραγωγή ΖΝΧ µε ακρίβεια στην επιθυµητή 
θερµοκρασία και κατά συνέπεια εξοικονόµηση νερού λόγω 
µη ανάµειξης στην κατανάλωση. 

7.  Απλοποίηση της εγκατάστασης. 



Πλεονεκτήµατα ηλιοθερµικών συστηµάτων απορροής 
για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε µεγάλη κλίµακα  

1.  Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών ηλιακών σταθµών 
τύπου απορροής σε συστοιχία για την υλοποίηση µεγάλων 
εγκαταστάσεων 

2.  Δυνατότητα επανεκκίνησης των σταθµών κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας ακόµα και όταν οι συλλέκτες έχουν ιδιαίτερα 
υψηλή θερµοκρασία ( hot starts )  

3.  Ιδιαίτερα εύκολη πλήρωση και αρχική εκκίνηση του 
ηλιοθερµικού συστήµατος  

4.  Δυνατότητα υπερδιαστολόγισης του ηλιοθερµικού πεδίου 
µε σκοπό µεγάλο ποσοστό κάλυψης των αναγκών χωρίς 
κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας λόγω υπερθέρµανσης. 

5.  Δυνατότητα υπό προϋποθέσεις βελτίωσης υφισταµένων 
ηλιοθερµικών συστηµάτων χωρίς αντικατάσταση των 
συλλεκτών 

6.  Εξαιρετικά περιορισµένη ανάγκη συντήρησης του 
ηλιοθερµικού συστήµατος  

 



          Ερωτήσεις; 
 


