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Соларно подпомагане на отоплението

С подходящ бойлер и специално управление 

соларната топлина може да се използва за 

предварително подгряване на подаването към 

отоплителната инсталация. За целта в бойлера има два 

водосъдържателя един в друг: вътрешният служи за 

подгрятата битова вода, външният за подпомагане на 

отоплението. 

Когато температурата на бойлера е над температурата 

на връщане от отоплителната инсталация, трипътният 

вентил превключва. При превключен трипътен вентил 

и работеща помпа на отоплителния контур, се ползва 

топлина от бойлера за отопление. Температурата на 

връщане от отоплителната инсталация се повишава 

от по-високата температура на водата в бойлера. От 

бойлера соларната отоплителна енергия преминава през 

котела към отоплителната инсталация.

Управлението на отоплителната инсталация разпознава, 

дали соларната топлина е достатъчна за загряване на 

радиаторите. Ако тя е недостатъчна, котелът доподгрява. 

При циркулацията си в отоплителната мрежа подгретият 

соларен флуид се охлажда и се връща през отворения 

трипътен вентил обратно в бойлера. От бойлера 

топлоносителят за отоплителния контур излиза с 

по-висока температура. При достатъчно количество 

соларна енергия разходите за отопление намаляват 

чувствително.

При соларното подпомагане на отоплението освен 

разхода на топла вода трябва да се отчете и 

необходимата отоплителна мощност. Тя е зависима от 

степента на топлоизолация на жилището или къщата.

Енергията за подгряване на битова вода и тази 

за отопление на жилището се обобщават в обща 

отоплителна потребност. При оразмеряване на 

соларната система се цели соларен дял от общата 

отоплителна потребност между 10 и 40 %. 

За да е целесъобразно използването на соларна система 

за подпомагане на отоплението на помещенията, 

са необходими следните качества на сградата и 

отоплителната инсталация:

–  Отлична топлоизолация с цел възможно най- малка 

отоплителна потребност

–  Възможно най-ниска температура на подаване и 

връщане на отоплителната система

–  Благоприятна ориентация на колекторната площ поне 

45° наклон на покрива и ориентация на близка до юг, 

тъй като през зимата са налице кратки дни с ниско 

слънце.

Колекторната площ на Вашата соларна система трябва да се оразмери максимално
точно спрямо потребностите от топла вода във Вашето домакинство – така ще
имате оптимален резултат и максимално оползотворяване на слънчевата енергия.

Предимствата накратко:
-  годишна икономия до 70% от разходите за подгряване на 

битова вода

-   лесен монтаж на Юнкерс-соларните колектори дори при 
старо строителство

-  финансова помощ от държавата

Предимствата накратко:
-  годишна икономия до 30% от разходите за отопление

-   скъсяване на отоплителния период и с това удължаване живо-
та на отоплителния котел

-  използване на инсталацията за две приложения:

-  подгряване на битова вода

-  подпомагане на отоплението

-  финансова помощ от държавата

Подгряване на битова вода:
Нашите соларни колектори улавят максимално добре топлинната 
енергия от слънцето: 5 m2 колекторна площ е достатъчна за покри-
ване на 70% от годишната потребност от битовата гореща вода на 
4-членно семейство.

Подпомагане на отоплението::
При постройки със средна или ниска топлоизолация трябва да се 
предвиди тройна колекторна площ спрямо инсталация само за под-
гряване на битова вода. При много добре изолирани постройки е 
достатъчна двойна колекторна площ.


