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Ηµερήσια παραγωγή ενέργειας (kWth.h) πέντε ηλιακών θερµικών συστηµάτων. 

Τα συστήµατα σωλήνων κενού που χρησιµοποιούνται έχουν 20 σωλήνες  
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Συνολική επιφάνεια (m2) 2.49 1.98 1.87 2.85 2.97 
  

Ενεργή επιφάνεια  (m2) 2.21 1.98 1.72 2.85 2.96 
  

Μέγιστη απόδοση  0.68 0.74 0.61 0.57 0.46 
  

Παραγωγή ενέργειας  (kW.h / ηµέρα):  

- Με ηλιακή ακτινοβολία 3,2kW.h/m2/d   
..(εύκρατο)   Π.χ. Ζυρίχη, Ελβετία  

5.3 3.9 3.3 4.8 4.0 
  

-Με ηλιακή ακτινοβολία 6,5 kW.h/m2/d 
(τροπικό) Π.χ. Phoenix, ΗΠΑ  

11.2 8.8 7.1 9.9 8.4 
  

 

Οι αριθµοί είναι αρκετά παρόµοιοι µεταξύ των παραπάνω συλλεκτών, αποφέροντας περίπου 4 kW.h ανά 
ηµέρα σε ένα εύκρατο κλίµα και περίπου 8 kW.h σε ένα πιο τροπικό κλίµα κατά τη χρήση ενός  
συλλέκτη µε µια επιφάνεια απορρόφησης περίπου 2m2 µε τη µέγιστη ηλιοφάνεια.  
Στο εύκρατο σενάριο αυτό επαρκεί για να αυξήσει τη θερµοκρασία 200 λίτρων νερού κατά περίπου 17°C.  
Στο τροπικό σενάριο αυτό επαρκεί για να αυξήσει τη θερµοκρασία 200 λίτρων νερού κατά περίπου 33°C.  
Πολλά ηλιακά συστήµατα τύπου θερµοσίφωνα, είναι αρκετά αποδοτικά και έχουν συγκρίσιµη παραγωγή 
ενέργειας µε ισοδύναµα ενεργά συστήµατα.  
Οι σωλήνες κενού έχουν συγκριτικά χαµηλότερη απόδοση από τους επίπεδους συλλέκτες, επειδή  η 
επιφάνεια απορρόφησης είναι στενότερη από αυτήν των σωλήνων, οι δε σωλήνες απέχουν µεταξύ τους, 
µε αποτέλεσµα µεγάλη επιφάνεια του συλλέκτη να παραµένει αδρανής. 
Μερικές µέθοδοι υπολογίζουν την απόδοση των σωλήνων κενού µε βάση την επιφάνεια απορρόφησης 
και όχι την επιφάνεια κάλυψης όπως έγινε στην παραπάνω σύγκριση.  
Η απόδοση των συλλεκτών µειώνεται αν απαιτηθεί νερό µε πολύ υψηλή θερµοκρασία. 
 

Αναφορά εφαρμογής ηλιακών συλλεκτών για ενίσχυση της θέρμανσης 

Η εφαρμογή έγινε σε κατοικία με ενδοδαπέδια θέρμανση (40ΟC)στη Θεσσαλονίκη 

Εγκαταστάθηκαν συλλέκτες 10τ.μ  και απέδωσαν 3150kW.h  όλο το χειμώνα (Οκτώβριος - Μάρτιος), 

δηλαδή 17,5kW.h ανά ημέρα ή 3,5kW.h ανά συλλέκτη 2τ.μ. 

Το κόστος του εξοπλισμού (συλλέκτες, δίκτυα, εναλλάκτης, αυτόματη μονάδα ελέγχου-διαχείρισης κ.ά)  

και των εργασιών εγκατάστασης ανήλθε σε 6000€+ΦΠΑ. 

Την ανωτέρω ενέργεια θα απέδιδε  αντλία θερμότητας 19,1 kW σε χρόνο μικρότερο από 1 ώρα ανά 

ημέρα, με κόστος λειτουργίας 135€ για όλο το χειμώνα, που αντιστοιχεί σε επιτόκιο μόλις 1,8% στο 

κόστος εγκατάστασης των ηλιακών. 

Παράλληλα πρέπει να τονισθεί ότι η απόδοση των ηλιακών θα μειωθεί σημαντικά στην περίπτωση 

θέρμανσης με σώματα καλοριφέρ αντί ενδοδαπέδιας, λόγω  απαίτησης θερμοκρασίας 55
ο

C αντί 40 


