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Вакуумні сонячні колектори використовуються для 
отримання тепла та нагріву води. 

 Вони нагрівають воду для ГВП та опалення будинку . 



Сонячний вакуумний колектор має 
значно менші теплові втрати в 

навколишнє середовище, оскільки 
вакуум є ідеальним теплоізолятором. 

Однак досить складно зробити вакуум. 



Трубчаста форма у вигляді колби найбільш оптимальна для створення і утримання 
вакууму.  



Класифікація вакуумних трубчастих 
сонячних колекторів 

За типом скляної 
трубки: 
•Коаксіальні 
•пір'яні 
 



Класифікація вакуумних трубчастих 
сонячних колекторів 

За типом теплового 
каналу: 

• теплова трубка 
«Heat pipe» 

 

 

• прямоточна 

 



Можливі конфігурації сонячних 
вакуумних колекторів 

Вакуумні коаксіальна трубка може 
поєднуватися з тепловим каналом типу «Heat 
pipe». Даний сонячний вакуумний колектор є 
найбільш поширеним через свою дешевизну і 
простоту заміни пошкоджених трубок. 



1. зовнішня скляна колба, 
2.  високоселективне поглинаюче 

покриття, 
3. алюмінієве ребро, 

4.  вакуумний прошарок, 
5.  тепловий канал з 

легковивітрювальною рідиною, 
6.  внутрішня скляна колба. 

Вакуумна коаксіальна трубка в 
поєднанні з тепловим каналом "Heat 

pipe"  



Всесезонний сонячний колектор 
AXIOMA energy AX-10HP24 

≈7 800 грн. 



Вакуумний сонячний колектор Altek SC-LH2-10  

 

ККД колектора – до 95% 

 ≈9 000 грн. 



Вакуумний сонячний колектор Apricus ETC-10 
 

≈20 600 грн. 



Ефективність сонячних колекторів 
для нагріву води 



Переваги сонячних колекторів для 
опалення будинку 

• економія газу; 

•  енергонезалежність; 

•  доступність; 

•  довгий термін служби. 



Недоліки 

• Висока вартість; 

• Не можна розглядати як єдине джерело 
тепла; 

• Необхідність у баку-накопичувачу. 



Заключення 
• Сонячний колектор для опалення це один з 

найпоширеніших і доступних альтернативних джерел 
енергії для приватного будинку. 

• Колектори в першу чергу слід розглядати як інвестицію в 
енергонезалежність. Їх термін окупності дуже великий - 7-
10 і більше років. 

• Найбільш виправдано використовувати колектора в 
південних регіонах, де висока сонячна активність. Самий 
висока ефективність колектор показує влітку і в 
міжсезоння. Взимку їх внесок в системі опалення хоч і є, 
але невеликі . 


