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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διάλεξα τον ηλιακό θερμοσίφωνα ως ατομικό έργο γιατί πιστεύω πως
εξοικονομεί χρήματα και έχει ζεστό νερό που κρατάει για αρκετές ώρες. Δεν
μολύνει το περιβάλλον και συλλέγει από διάφορα σημεία τον ήλιο .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1α. Παραγωγή ηλιακής ενέργειας

Η παραγωγή ενέργειας με τη βοήθεια ηλιακής ενέργειας είναι το μέλλον
των ενεργειακών αναγκών παγκοσμίως. Αυτή η δωρεάν ενέργεια από τον
ήλιο μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε ηλεκτρική ενέργεια για να
μειώσει το ενεργειακό κόστος και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε
απομακρυσμένες περιοχές όπου οι υποδομές είναι περιορισμένες.
Ένας τρόπος εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι τα ηλιακά
ηλεκτρικά στοιχεία. Προς το παρόν χρησιμοποιούνται κυρίως για την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στους δορυφόρους, γιατί έχουν πολύ
μεγάλο κόστος κατασκευής. Τα ηλιακά ηλεκτρικά στοιχεία
κατασκευάζονται από πυρίτιο. Το πυρίτιο είναι ημιαγωγός και όταν
εμπλουτιστεί με κάποια άλλα κατάλληλα στοιχεία, επιτρέπει την ροή των
ηλεκτρονίων. Ένα ηλιακό ηλεκτρικό στοιχείο αποτελείται από δυο
στρώματα πυριτίου, ένα εμπλουτισμένο με θετικά ιόντα και ένα με
αρνητικά. Όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στην επιφάνεια,
ελευθερώνονται ηλεκτρόνια, τα οποία συλλέγονται από ένα πλέγμα αγωγών
που υπάρχουν και στις δύο επιφάνειες. Όταν συνδεθεί το στοιχείο με ένα
ηλεκτρικό κύκλωμα, τα ηλεκτρόνια κινούνται από την αρνητική προς την
θετική επιφάνεια δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα.
1β. Η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
Η ύπαρξη ζωής στη γη οφείλεται στον ήλιο. Τα φυτά, για τη φωτοσύνθεση,
χρειάζονται ηλιακό φως. Τα φυτοφάγα ζώα τρέφονται με φυτά, τα σαρκοφάγα με
φυτοφάγα, άρα όλα εξαρτώνται από τον ήλιο. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την ηλιακή
ενέργεια χρησιμοποιώντας ηλιακά ηλεκτρικά στοιχεία, πλαίσια ηλιακών κυψελίδων
και γιγάντια κάτοπτρα. Έτσι θερμαίνεται νερό και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Η
εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, γιατί θα
υπάρχει για πάντα και δεν μολύνει καθόλου την ατμόσφαιρα της γης. Οι ηλιακές
συσκευές όμως κοστίζουν πολύ ακριβά.
Σήμερα αξιοποιούμε με πολλούς τρόπους την ευεργετική δράση της ηλιακής
ακτινοβολίας:
1) Με τη χρήση των θερμικών ηλιακών συστημάτων που συλλέγουν την ηλιακή
ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμότητα σε κάποια θερμομονωμένη δεξαμενή,
όπου την αποθηκεύουν και ονομάζονται ενεργητικά ηλιακά συστήματα.
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2) Με τα παθητικά ηλιακά συστήματα, δηλαδή όλα τα κατάλληλα σχεδιασμένα
και συνδυασμένα δομικά στοιχεία των οικοδομικών κατασκευών (κτηρίων) που
υποβοηθούν την καλύτερη άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είτε
για τη θέρμανση των κτηρίων το χειμώνα είτε για το δρόσισμα τους το καλοκαίρι.
3) Με την κατευθείαν μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με τη χρήση
των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
2α Ιστορική εξέλιξη της ηλιακής και φωτοβολταϊκής ενέργειας
Φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι η άμεση μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια
σε ατομικό επίπεδο. Μερικά υλικά εμφανίζουν μια ιδιότητα γνωστή ως
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο που τα αναγκάζει να απορροφούν φωτόνια και να
απελευθερώνουν ηλεκτρόνια. Όταν συλλαμβάνονται αυτά τα ηλεκτρόνια δημιουργούν
ηλεκτρικό ρεύμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρική ενέργεια.
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο
φυσικό Edmunt Bequerel, το 1839, ο οποίος διαπίστωσε ότι ορισμένα υλικά παράγουν
μικρές ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος όταν εκτεθούν στο φως.
Το 1905, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν περιέγραψε τη φύση του φωτός και το
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο στο οποίο βασίζεται η φωτοβολταϊκή τεχνολογία, για το
οποίο αργότερα κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής
Το πρώτο φωτοβολταϊκό κατασκευάστηκε από τα εργαστήρια Bell το 1954.
Περιγράφηκε ως ηλιακή μπαταρία και ήταν ως επί το πλείστον αποτέλεσμα
περιέργειας καθώς ήταν πολύ ακριβό για να δοθεί σε χρήση.
Στη δεκαετία του 1960 η διαστημική βιομηχανία άρχισε να χρησιμοποιεί για πρώτη
φορά σοβαρά την τεχνολογία αυτή στα πρώτα διαστημόπλοια.
Μέσω των διαστημικών προγραμμάτων η προηγμένη τεχνολογία των
φωτοβολταϊκών κέρδισε την αξιοπιστία της και το κόστος της μειώθηκε.
Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στη δεκαετία του 1970, η φωτοβολταϊκή
τεχνολογία κέρδισε την αναγνώριση ως πηγή ενέργειας για μη διαστημικές εφαρμογές.
Τα ηλιακά κύτταρα κατασκευάζονται από τα υλικά των ημιαγωγών, όπως το
πυρίτιο, που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία μικροηλεκτρονικής.
Για τα ηλιακά κύτταρα, ένα λεπτό φύλο ημιαγωγών είναι ειδικά επεξεργασμένο
ώστε να σχηματίζει ηλεκτρικό πεδίο, θετικό από τη μία πλευρά και αρνητικό από την
άλλη.
Όταν το φως – ενέργεια χτυπάει το ηλιακό κύτταρο, τα ηλεκτρόνια
απελευθερώνονται από τα άτομα στο υλικό ημιαγωγών.
Αν οι ηλεκτρικοί αγωγοί συνδεθούν με τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές,
σχηματίζοντας ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, τα ηλεκτρόνια συλλαμβάνονται ως ηλεκτρικό
ρεύμα, δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια.
Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να
τροφοδοτήσει ένα φορτίο, όπως ένα φως ή εργαλείο.
2β Ο ηλιακός θερμοσίφωνας και η διάδοσή του
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα ενεργητικό ηλιακό σύστημα που ζεσταίνει νερό
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χρησιμοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στις χώρες που
έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως για παράδειγμα στις χώρες της Μεσογείου και στην
Ελλάδα.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι η απλούστερη και η γνωστότερη ηλιακή συσκευή.
Κατά την λειτουργία του γίνεται εκμετάλλευση δυο φυσικών φαινομένων. Με την
αρχή του θερμοσίφωνου επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του νερού με φυσικό τρόπο
χωρίς μηχανικά μέρη (αντλίες κλπ.) ενώ η θέρμανση του νερού γίνεται με την
εκμετάλλευση του φαινομένου του θερμοκηπίου που αναπτύσσεται στους συλλέκτες
του.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας άρχισε να χρησιμοποιείται στην Καλιφόρνια γύρω στο
1880 και πατενταρίστηκε για πρώτη φορά από τον Κλάρενς Κέμπ το 1881. έφτασε να
χρησιμοποιείται στο 30% των σπιτιών της Καλιφόρνια, αλλά η χρήση του ατόνησε με
το γύρισμα του αιώνα, λόγω της χρήσης του άφθονου τότε πετρελαίου και του
εξηλεκτρισμού. Μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ’70 και ιδιαίτερα την
δεκαετία του ’80 άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτατα σε χώρες με ηλιοφάνεια.
Όσο αναφορά για την διάδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα στην Ελλάδα οι
πληροφορίες που μας δίνονται λένε πως σ' αυτήν την χώρα , η διάδοση των ηλιακών
συσκευών είναι πολύ εντυπωσιακή: το πρώτο μοντέλο λανσαρίστηκε το 1974, το 1980
υπήρχαν εγκατεστημένα περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα
συλλεκτών και το 2004 περίπου τρία εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα συλλεκτών.
Μέρος της επιτυχίας αυτής των ηλιακών θερμοσιφώνων στην Ελλάδα οφείλεται στα
φορολογικά κίνητρα που είχε θεσπίσει το Ελληνικό κράτος. Σήμερα οι ηλιακοί
θερμοσίφωνες χρησιμοποιούνται από περισσότερους από ένα εκατομμύριο
καταναλωτές. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα ήταν απ' τις κύριες
κατασκευάστριες χώρες ηλιακών θερμοσιφώνων. Επίσης Στην Ελλάδα η διάδοση των
ηλιακών συσκευών είναι πολύ εντυπωσιακή. Σήμερα οι ηλιακοί θερμοσίφωνες στη
Ελλάδα χρησιμοποιούνται από περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
3α Βασικές αρχές λειτουργίας
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας φυσικής κυκλοφορίας είναι η πιο διαδεδομένη στη χώρα
μας συσκευή εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού. Η
λειτουργία του βασίζεται στις κάτωθι βασικές αρχές :

Το κάθε ένα από αυτά είναι σημαντικό για την λειτουργία του ηλιακού
θερμοσίφωνα αλλά το πιο βασικό είναι η Θερμοσιφωνική ροή .
Με βάση την αρχή του θερμοσίφωνου λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας δηλ.
αυξάνοντας η θερμοκρασία στο συλλέκτη ζεστές μάζες νερού γίνονται ελαφρύτερες
ανεβαίνουν προς τα επάνω λόγο της διαφοράς πυκνότητας ζεστού και κρύου νερού και
αντίστοιχα κρύες μάζες νερού οδηγούνται προς την είσοδο του συλλέκτη. Έτσι έχουμε
ένα σύστημα φυσικής κυκλοφορίας με τη δεξαμενή αποθήκευσης υψηλότερα από τη
συλλεκτική επιφάνεια .Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακή
χρήση και είναι απλά σε κατασκευή . Σε αντίθεση με τα ηλιακά συστήματα
βεβιασμένης κυκλοφορίας στα οποία η δεξαμενή αποθήκευσης βρίσκεται χαμηλότερα
και είναι απαραίτητη η χρήση κυκλοφορητή και διαφορικού διακόπτη και
χρησιμοποιούνται σε μεγάλες εγκαταστάσεις εκτός από παραγωγή ζεστού νερού αλλά
και για θέρμανση χώρων. Φαίνεται η διάταξη ενός συστήματος εξαναγκασμένης
κυκλοφορίας με διαφορικό διακόπτη.
3β Οι οχτώ συχνές ερωτήσεις των ανθρώπων για την χρησιμότητα του ηλιακού
θερμοσίφωνα.
1.) Τι κερδίζω με την χρήση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα;
Με την χρήση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα κερδίζουμε από 40% έως 80%
εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας. Το ποσοστό αυτό ποικίλει ανάλογα με την
ποιότητα του ηλιακού θερμοσίφωνα.
2.) Με ποια κριτήρια να επιλέξω τον ηλιακό μου θερμοσίφωνα;
Ένας καλός ηλιακός θερμοσίφωνας πρέπει να έχει:
-μπόιλερ τοποθετημένο κάθετα
-κάδο αποθήκευσης ζεστού νερού με διπλή αντισκοριακή προστασία
-επιλεκτικούς ηλιακούς απορροφητές
-ηλιακό τζάμι υψηλής καθαρότητας, ασφαλείας (άθραυστο)
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3.) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του κάθετου μπόιλερ;
Το μπόιλερ όταν είναι σε κάθετη θέση αποκλείει την ανάμιξη σε μεγάλο βαθμό του
ζεστού νερού με το κρύο. Δηλαδή, όταν καταναλώνουμε ζεστό νερό, τη θέση του την
καταλαμβάνει το κρύο που εισέρχεται. Άρα υπάρχει μια νοητή ευθεία πρόσκρουσης
ζεστού - κρύου. Το εμβαδόν αυτής της επιφάνειας (επιφανή απώλειας) είναι πολύ
μικρότερο από ότι σε οριζόντια τοποθετημένο μπόιλερ. Αυτό σημαίνει ότι η πτώση
της θερμοκρασίας του ζεστού νερού που περίσσεψε στο κάθετο μπόιλερ είναι πολύ
μικρή και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε την επόμενη μέρα.
4.) Ποια η διαφορά μεταξύ του κλειστού και του ανοικτού κυκλώματος;
Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος (λειτουργία με
αντιψυκτικό) διότι αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα (δεν
καταστρέφονται οι ηλιακοί συλλέκτες). Μας δίνει 50% μεγαλύτερο όριο ζωής και
μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης.
5.) Σε τι βοηθάει το αντιψυκτικό που περιέχει μέσα η συσκευή;
Στην περίπτωση που η θερμοκρασία πέσει κάτω των 0°C δεν επιτρέπει στον
θερμικό φορέα να παγώσει και έτσι αποκλείει το σπάσιμο των σωλήνων.
6.) Πως μπορώ να προστατέψω τη συσκευή για να μην σπάσει από τον παγετό;
Αν και εφόσον είστε σίγουροι ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας στο θερμικό του φορέα
έχει ικανοποιητική ποσότητα αντιψυκτικού υγρού, δεν υπάρχει φόβος για το σύστημα.
7.) Ποιο είναι το όριο ζωής μιας ηλιακής συσκευής;
Το όριο ζωής ενός ηλιακού θερμοσίφωνα καλής ποιότητος πρέπει να είναι μεταξύ
12 και 17 χρόνων.
8.) Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση ενός ηλιακού;
Η συντήρηση ενός ηλιακού συστήματος, όπως εξάλλου όλων των συσκευών και
μηχανών, είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία και η
απόδοσή του. Κάνοντας service στην καθορισμένη στιγμή, βοηθάμε το σύστημά μας
να "αντέξει" στην πάροδο του χρόνου και να μας δίνει τις υπηρεσίες του για
περισσότερα χρόνια και με αποτελεσματικότητα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

4α Ερμηνείες του ηλιακού θερμοσίφωνα
Ερμηνείες:
1. Ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού σημαίνει το σύστημα που
αναφέρεται στο πρότυπο CYS ISO 9459-2:1995 με τον τεχνικό όρο «solar
hot water system ». Στη κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι ηλιακοί
θερμοσίφωνες και τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού βεβιασμένης
κυκλοφορίας.
2. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ο τύπος των ηλιακών συστημάτων
θέρμανσης νερού που λειτουργεί με φυσικό τρόπο, βάσει του
θερμοσιφωνικού φαινομένου, χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων (αντλίες
και διαφορετικούς θερμοστάτες). Είναι ο πλέον διαδεδομένος τύπος
ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού στην Κύπρο και χρησιμοποιείται
τόσο σε μονοκατοικίες όσο και σε συγκροτήματα διαμερισμάτων. Ο
ηλιακός θερμοσίφωνας διατίθεται σε διάφορα τυποποιημένα μεγέθη ως
προς τη χωρητικότητα της δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού.
3. Τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού βεβιασμένης κυκλοφορίας είναι
ο τύπος των ηλιακών συστημάτων που λειτουργεί με τη βοήθεια μηχανικών
μέσων όπως αντλίες και διαφορικούς θερμοστάτες, δηλαδή δεν
λειτουργούν βάσει του θερμοσιφωνικού φαινόμενου. Τα εν λόγω
συστήματα χρησιμοποιούνται τόσο σε μονοκατοικίες όσο και σε
συγκροτήματα διαμερισμάτων. Οι διαστάσεις αυτών των ηλιακών
συστημάτων ως προς το εμβαδόν του ηλιακού πεδίου και τη χωρητικότητα
της δεξαμενής ζεστού νερού καθορίζονται συνήθως από τους
μηχανολόγους ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
4. Η ισχύς του συλλέκτη υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο
6.1.4.8.5 του προτύπου ΕΝ 12975-2:2006 όταν η συνολική ισχύς της
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ηλιακής ακτινοβολίας είναι 700 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο και η μέση
θερμοκρασία λειτουργίας του συλλέκτη πλην τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι 30 oC. Στα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται από το
εργαστήριο ελέγχου ηλιακών συστημάτων του Κέντρου Εφαρμογών
Ενέργειας θα συμπεριλαμβάνουν ειδική παράγραφο αναφορικά με την
ελάχιστη συνολική επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη που θα απαιτείται για
ικανοποίηση του κριτηρίου της ισχύς των συλλεκτών για τα διάφορα
μεγέθη ηλιακών θερμοσιφώνων.
5. Η επιφάνεια σημαίνει τη συνολική επιφάνεια του διάφανου καλύμματος
(παράθυρο) των (του) συλλεκτών (η) ενός ηλιακού θερμοσίφωνα ή ενός
ηλιακού πεδίου όπως αυτή καθορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 12975-2:2006.
6. Ηλιακό πεδίο σημαίνει ομάδα ηλιακών συλλεκτών που λειτουργούν ως
ενιαίος ηλιακός συλλέκτης σε ηλιακά συστήματα βεβιασμένης
κυκλοφορίας.
4β Τα είδη και η λειτουργία των συλλεκτικών του ηλιακού θερμοσίφωνα
Διακρίνουμε δύο είδη ηλιακών θερμοσιφώνων ανάλογα με το κύκλωμα
κυκλοφορίας του θερμαινόμενου μέσου:
Ανοικτού κυκλώματος: απευθείας θέρμανση του νερού χρήσης (το
θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε).
Κλειστού κυκλώματος: έμμεση θέρμανση του νερού χρήσης (το
θερμαινόμενο μέσο κυκλοφορεί σε ιδιαίτερο κύκλωμα το οποίο θερμαίνει
το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να γίνεται ανάμιξή τους, μέσω
εναλλάκτη θερμότητας.
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ανοικτού κυκλώματος είναι απλούστεροι και
φθηνότεροι, έχουν όμως προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες (παγετούς)
γιατί δεν μπορούμε να τους προσθέσουμε αντιψυκτικά μίγματα (το
θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό χρήσης). Στους ηλιακούς
θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος μπορεί το θερμαινόμενο μέσο να είναι
και άλλο ρευστό (π.χ. λάδι). Αν είναι νερό, έχει αντιψυκτικά πρόσθετα για
προστασία της συσκευής.
Επίσης μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ηλιακούς θερμοσίφωνες
ανάλογα με τον αριθμό ενεργειακών πηγών που μπορούν να
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εκμεταλλευτούν σε:
Διπλής ενέργειας: Ο θερμοσίφωνας λειτουργεί εκμεταλλευόμενος είτε
την ηλιακή ενέργεια είτε το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. κατά την διάρκεια
συννεφιάς οπότε η ηλιακή ενέργεια δεν είναι αρκετή για να ζεστάνει το
νερό). Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση τοποθετημένη
εντός του τμήματος αποθήκευσης.
Τριπλής ενέργειας: Λειτουργεί όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής
ενέργειας αλλά έχει επιπλέον μια είσοδο για να εκμεταλλευτεί ως
θερμαντικό μέσο το ζεστό νερό του καλοριφέρ που παράγεται από τον
λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση ηλιακού
θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας είναι να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή
στο οίκημα υπό την μορφή ξεχωριστών σωληνώσεων (ανά διαμέρισμα εάν
πρόκειται για πολυκατοικία) που να συνδέουν το λεβητοστάσιο με τον
χώρο εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα (ταράτσα ή σκεπή).
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, ανεξάρτητα από το είδος τους, αποτελούνται
από δύο βασικά μέρη:
Το ''τμήμα συλλογής'' (οι ηλιακοί συλλέκτες, η επιφάνεια απορρόφησης
της ηλιακής ακτινοβολίας)
Το ''τμήμα αποθήκευσης'' (η δεξαμενή αποθήκευσης του νερού)
Τα δύο αυτά μέρη είναι συναρμολογημένα μαζί και συνδέονται με
σωληνώσεις, αλλά σε μεγαλύτερα συστήματα μπορούν να είναι και
χωριστά και να χρησιμοποιούνται αντλίες για την κυκλοφορία του
θερμαινόμενου μέσου, ειδικά όταν το τμήμα αποθήκευσης δεν βρίσκεται
στον ίδιο χώρο με το τμήμα συλλογής. Το τμήμα αποθήκευσης διαθέτει και
ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη, για να μπορεί να παράγεται ζεστό
νερό και σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ακριβότεροι ηλιακοί
θερμοσίφωνες διαθέτουν και κάποια λίγα εξαρτήματα ελέγχου όπως
βαλβίδα υπερπίεσης ή αυτόματα εξαερίστηκα.
Η λειτουργία των συλλεκτών του ηλιακού θερμοσίφωνα βασίζεται στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου που αναπτύσσεται στο χώρο ανάμεσα στην
πλάκα απορρόφησης και τη γυάλινη επικάλυψη. Καταρχήν η ηλιακή
ακτινοβολία πέφτει στην (συνήθως μαύρη) απορροφητική πλάκα,
ανεβάζοντας της θερμοκρασία της. Η πλάκα με τη σειρά της εκπέμπει
μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία (θερμική ακτινοβολία) για την οποία
το τζάμι που καλύπτει την πλάκα είναι σχεδόν αδιαφανές. Έτσι η μεγάλου
μήκους κύματος ακτινοβολία (η ζέστη) παγιδεύεται ανάμεσα στην πλάκα
και το τζάμι, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοση όσον αφορά τη
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θέρμανση του νερού (που κυκλοφορεί σε σωλήνες που είναι σ' επαφή με
την πλάκα στο πίσω μέρος της ή ενσωματωμένοι σ' αυτή).
Οι κρίσιμοι παράγοντες για την καλή απόδοση του συστήματος είναι η
μεγάλη απορροφητικότητα της πλάκας στην ηλιακή ακτινοβολία, ο μικρός
συντελεστής εκπομπής της πλάκας στη μεγάλου μήκους κύματος
ακτινοβολία και η μεγάλη αδιαφάνεια του κρυστάλλου για τη δεύτερη. Τα
υλικά που προσφέρουν την καλύτερη σχέση απόδοσης-τιμής είναι γυαλί
και επιφάνεια από αλουμίνιο ή χαλκό χρωματισμένη μαύρη.
Ο καλύτερος προσανατολισμός για την τοποθέτηση των ηλιακών
θερμοσιφώνων (ακριβέστερα των ηλιακών συλλεκτών) είναι ο νότιος, για
να εκμεταλλεύεται ο θερμοσίφωνας όσο περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας
γίνεται. Απόκλιση μέχρι 15 μοίρες από τον νότο δεν έχει μεγάλη επίπτωση
στην απόδοσή του. Σε μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται μείωση της
απόδοσης. Ακόμα η κλίση του ηλιακού συλλέκτη πρέπει να είναι 20-50
μοίρες. Μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίση μειώνει την απόδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
Εικόνες του ηλιακού θερμοσίφωνα :
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Σχεδιαγράμματα του ηλιακού θερμοσίφωνα :

1.Είσοδος νερού ύδρευσης
2.Έξοδος θερμού νερού χρήσεως
3.Έξοδος κλειστού κυκλ. προς συλλέκτη
4. Είσοδος κλειστού κυκλ. από συλλέκτη
6. Ράβδος μαγνησίου (προστασία από διάβρωση)
7. Ηλεκτρική αντίσταση
8. Στοιχείο προαιρετικής σύνδεσης με θερμό νερό καλοριφέρ
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1.Συλλέκτης
2.Λέβητας
3.Προσαγωγή νερού ύδρευσης
4.Έξοδος θερμού νερού χρήσεως
5.Ηλεκτρική αντίσταση
6.Σερπαντίνα θερμού νερού λέβητα
7.Σερπαντίνα θερμού νερού συλλέκτη
8.Κυκλοφορητής
9.Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1ο: Έκοψα και κόλλησα τα ξύλα
μεταξύ τους

Βήμα 2ο : Κόλληση του συλλέκτη .

Βήμα 3ο :
Έκοψα άλλα 5 ξυλαράκια και
τα έβαλα την βάση.
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Βήμα 4ο : Βάφω μέσα τον ηλιακό
θερμοσίφωνα με το σπρέι

Βήμα 5ο :
Βάφω με άσπρη μπογιά τον λέβητα.

Βήμα 6ο :
Βάφω με πράσινη μπογιά την βάση.

Βήμα 7ο : Ένωσα το συλλέκτη και τη
δεξαμενή στη βάση.
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Βήμα 9ο : Έβαλα το καλώδιο μέσα
στον ηλιακό θερμοσίφωνα.

Βήμα 10ο : Κόλλησα το τζάμι πάνω
στον ηλιακό θερμοσίφωνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΠΕΥΚΟ

Κόβουμε 4 μικρά κομμάτια και τα κολλάμε
μεταξύ τους.

1.
ΣΦΥΡΙ

Το χρησιμοποίησα για καρφώσω τα καρφιά.

2.
3.

ΧΡΩΜΑ ΣΠΕΡΥ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Το χρησιμοποίησα για να βάψω το μέσα του
ηλιακού θερμοσίφωνα.

4.

ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ

Το χρησιμοποίησα για τον συλλέκτη.

5.

ΛΕΥΚΟ ΞΥΛΟ
(0.1 Χ 6.49)

Το χρησιμοποίησα για την βάση.
Το χρησιμοποίησα για να κόψω το ξύλο.

6.
ΠΡΙΟΝΙ

7.

ΚΑΛΩΔΙΟ

Το χρησιμοποίησα για να φαίνεται σαν τους
σωλήνες.

8.

ΣΦΥΧΤΙΡΕΣ

Τους χρησιμοποίησα για να σφίξω τα ξύλα μαζί.

9.

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΜΠΟΓΙΑ

Την χρησιμοποίησα για να βάψω την βάση.

10.

ΑΣΠΡΗ ΜΠΟΓΙΑ

Την χρησιμοποίησα για να βάψω τον λέβητα.

11.

ΠΙΝΕΛΟ

Το χρησιμοποίησα για να βάψω τον λέβητα και
την βάση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Α/Α
ΥΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΗΧΑΚΙ ΠΕΥΚΟ
2.70.μ
2.99
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΦΥΡΙ

____

1.50

ΧΡΩΜΑ ΣΠΕΡΥ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

400ml

3.19

ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ

2ΜΜ

0.93

ΛΕΥΚΟ ΞΥΛΟ (0.1 Χ 6.49)

10ΜΜ

0.65

ΠΡΙΟΝΙ

_____

2.49

ΚΑΛΩΔΙΟ

5m

ΠΙΝΕΛΟ

_____

0.87

ΣΦΥΧΤΙΡΕΣ

______

3.50

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΠΟΓΙΑ

200ml

1.99

ΑΣΠΡΗ ΜΠΟΓΙΑ

200ml

1.99

ΤΡΥΠΑΝΙ

_______

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
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21,63

Πηγές πληροφόρησης



(Google,εικόνες) ηλιακός θερμοσίφωνας



http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en|el&u=http://www.freesol
aronline.com/energy-production.html



http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/alternative/axiopiisi.htm



http://www.agelopoulos.gr/agelopoulos/index.php?section=11



http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/human_activities/energy_use.htm



http://www.energotech.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Ite
mid=49



http://imarinakis.webs.com/solar_energy.htm



http://www.she.com.gr/gr_web/erotisis/erotisis.htm



http://www.astyservice.gr/index.php?epila=6



http://www.apetech.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Ite
mid=71&lang=el



http://13tee-thess.thess.sch.gr/SOLAR/thermansi%20nerou.htm
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