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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 Արևային էներգիա.  Հայաստանի արևային ներուժը

 Արևային կոլեկտորներ. սկզբունքը, տեսակները, տեղադրման
ուղղությունը և առնչվող դիտարկումներ

 Արևային տաք ջրի կոլեկտորների տեսակները

 Արևային կոլեկտորների տեղադրումը

 Արևային կոլեկտորի համակարգի չափագրման ուղեցույցը

 Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի մատակարարներ

 Ամփոփիչ դրույթներ

 Փորձնական օրինակ



Արևային էներգիան երկրագնդի շարժիչ ուժն է: Այն
տաքացնում է մթնոլորտը և երկրի մակերևույթը,
առաջացնում է քամիներ, վարում է ջրի
շրջապտույտը, տաքացնում օվկիանոսները,
աճեցնում բույսերը, կերակրում կենդանիներին և
նույնիսկ (մեծ հաշվարկով) արտադրում է օգտակար
հանածոները:

Այս էներգիան կարող է վերածվել տաքության,
շարժիչ ուժի և էլեկտրականության:



Արևը ճառագում է մեծ քանակությամբ էներգիա՝ վայրկյանում
մոտավորապես 1.1x1020 կՎտժ: (1 կՎտժ-ը էներգիայի այն
քանակն է, որը պահանջվում է 100Վտ լամպը 10 ժամ վառելու
համար): Սակայն անդրադարձման, ցրման և մթնոլորտի
գազերի և աէրոզոլների կլանման պատճառով էներգիայի
միայն 47% (կամ մոտ 7x1017 կՎտժ) է հասնում երկրի
մակերևույթ:

Արևային էներգիան փոփոխվում է արևի հարաբերական
շարժման պատճառով: Այս փոփոխությունները կախված են
օրվա ժամից և սեզոնից: Ընդհանուր առմամբ արևի
ճառագայթումն ավելի մեծ է ուղիղ կեսօրին, քան վաղ
առավոտյան կամ ուշ կեսօրին:



Արևային ճառագայթման բաղադրիչները



Արևային էներգիայի հասանելիությունը փոխվում է կախված
աշխարհագրական տեղանքից. այն ամենաբարձրն է հասարակածին
ամենամոտը գտնվող շրջաններում:

2200–2500
1900–2200
1600–1900
1300-1600
1000-1300
700-1000
400-700

Տարեկան միջին
ճառագայթումը

կՎտժ/մ2



Միջին.  Տարեկան Գումարը

Օրական Գումարը



Ունենալով ծովի մակարդակից 1,800 մետր միջին
բարձրություն՝ Հայաստանն ունի մայրցամաքային կլիմա՝
շոգ ամառներով և ցուրտ ձմեռներով: Առավելագույն
ջերմաստիճանները, ինչպիսիք են +45°C՝ ամռանը և -35°C՝
ձմռանը, անսովոր երևույթ չեն որոշ շրջանների համար:
Իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ Հայաստանը ունի
արևային էներգիայի հատկանշական ներուժ (պոտենցիալ):

Տարին ունի 2,500 արևային ժամեր, և միջին տարեկան
ճառագայթումը հորիզոնական մակերևույթի վրա 1,720
կՎտժ/մ2 է (սկսած 1,500 կՎտժ/մ2 -ից մինչև 1,900 կՎտժ/մ2),
ինչպես երևում է հաջորդիվ բերված քարտեզում՝ 50
օթերևութաբանական կայաններից ստացված տվյալների
բազայի հիման վրա:



Ընդհանուր հորիզոնական ճառագայթում (տարեկան կՎտժ/մ2)



Քանի որ երկրագունդը պտտվում է արևի շուրջ, արևի դիրքը
երկնքում փոխվում է։ Օրինակ, արևը երկնքում ավելի ցածր
դիքում կլինի ձմռանը կեսօրին քան՝ ամռանը



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ
Արևից ստացված էներգիան ջրի տաքացման համար
օգտագործելը արևային էներգիայի ամենահին
կիրառումներից մեկն է:



ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ

 Արեւային ջրատաքացուցիչը հիմնական սկզբունքն այն է, որ
ջուրն անցնում է արեւային կոլեկտորի կամ արևային պանելների
միջով, որոնք տաքացնում են ջուրը:

 Կոլեկտորը կլանում է արևի լուսային էներգիան և
փոխակերպում այն ջերմային էներգիայի:

 Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերը հիմնականում
բաղկացած են արևային կոլեկտորներից և պահեստային բաքից։

 Նախագծված լինելով կենցաղային ջրի տաքացման համար՝ այն
կարող է հանգեցնել նշանակալի խնայողությունների: Այն հեշտ է
տեղադրել և գրեթե չունի խնամքի կարիք:

 Արևային ջրատաքացումը կարող է նվազեցնել կենցաղային ջրի
տաքացման ծախսերը ոչ պակաս քան 60%-ով:



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐ

Ընդհանուր պատկերը



 Այսօր արևային ջրատաքացուցիչները
օգտագործվում են սեփական տներում,
բնակելի շենքերում, դպրոցներում,
ավտոլվացման կետերում,
հիվանդանոցներում, ռեստորաններում և
գյուղացիական ֆերմաներում:

 Ամբողջ աշխարհում նման կառույցների
սեփականատերերը գտնում են, որ արևային
ջրատաքացման համակարգերը իրենց տաք
ջրի պահանջները բավարարելու հարցում
ծախսարդյունավետ են:



Արևային Ջեռուցում, 
հատակներ, 

խողովակաշարեր և
կաթսաներ

Արևային
Ջեռուցում լվացքի
մեքենայի համար

Ջերմության
փոխանցման

տուփ

Արևային
Ջեռուցում

լվացարանի և
աման լվանալու

մեքենայի համար

Արևային
Ջեռուցում

լոգարանի և
ցնցուղների

համար

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ



 Կան արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի
երկու գլխավոր տեսակներ՝ ակտիվ համակարգեր,
որոնք ունեն պոմպեր` շրջանառելու տաք ջուրը
(կամ անտիֆրիզը) և պասիվ համակարգեր, որոնք
հիմնվում են թերմոսիֆոնային շրջանառության
վրա՝ շարժելու հեղուկը։

 Թերմոսիֆոնային համակարգերում ջուրը հոսում է
համակարգով, որտեղ տաք ջուրը բարձրանում է,
իսկ սառը ջուրը` իջնում։ Կոլեկտորը պետք է
տեղադրված լինի իր պահեստային բաքի ներքևում,
որպեսզի տաք ջուրը բարձրանա բաք։ Պասիվ
համակարգերի թերությունն այն է, որ նրանք
ընդհանուր առմամբ հարմար են միայն տաք
կլիմայի դեպքում, որտեղ սառչելու ռիսկը շատ
փոքր է։



Ակտիվ համակարգ





Ակտիվ համակարգ



Պասիվ համակարգ



Պասիվ համակարգ



ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
 Երկու համակարգերն էլ հուսալի են և երկարակյաց,

բայց ձեր տանիքը պետք է հնարավորություն
ունենա պահելու պահեստային միավորի էական
քաշը։

 Ընդհանրապես պասիվ արևային ջրատաքացուցիչ
համակարգերն ավելի էժան են, ավելի երկարակյաց
և ավելի հուսալի քան ակտիվ համակարգերը և
չունեն էլէկտրական բաղադրիչներ, որոնք
կվնասվեն, բայց դրանք սովորաբար համարվում են
ավելի քիչ արդյունավետ։

 Արևային ջրատաքացուցիչների եկու տեսակն էլ
պետք է ունենա գերազանց մեկուսացված
պահեստային բաքեր:



 Արևային տաք ջրի կոլեկտորները լավագույն
կերպ աշխատում են` ուղղված լինելով
անմիջապես հարավ և առավելագույնս
ենթարկվելով արևի լույսի ազդեցությանը:

 Տեղադրման անկյունը պետք է լինի տեղանքի
լայնությունից ոչ ավել քան 15°: Այս անկյունը
ապահովում է օպտիմալ ջերմության
արտադրողականությունը ամբողջ տարվա
ընթացքում:

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ



Հայաստանի
Հանրապետություն
ը գտնվում է Փոքր
Ասիայի արևելյան

հատվածում՝ 
38°50' - 41°18' 
լայնության
շրջանում:  



Երևան` 40°18'

Գյումրի` 40°78'

Վանաձոր` 40°81'

Արթիկ` 40°61'

Գավառ` 40°35'

Սևան` 40°55' 

Ախուրյան` 40°78'

Սիսիան` 39°52‘

Գորիս` 39°50' 

Հայաստանի որոշ տեղանքների լայնությունը` 

Կապան` 39°20'

Սպիտակ` 40°83' 

Եղեգնաձոր` 39°76'

Քաջարան` 39°15'

Հրազդան` 40°50'

Մեղրի` 38°90'

Դիլիջան` 40°74'

Իջևան` 40°87'

Հայաստանում
տեղադրման

անկյունը
միջինում 45° է:



 1. Ամառային արևադարձ` 90° - լայնություն + 
23.5° (հունիսի 21) 

 2. Գիշերահավասար` 90° - լայնություն
(մարտի 21/ սեպտեմբերի 21) 

 3. Ձմեռային արևադարձ` 90° - լայնություն -
23.5° (դեկտեմբերի 21) 

Տեղադրման իդեալական անկյուն

(անկյունի մանրամասն հաշվարկ օպտիմալ թեքության համար)

(Արևը ճոճվում է 23.5 աստիճանով յուրաքանչյուր ուղղությամբ, հյուսիս և հարավ):





Օրինակ` Երևանում, հիմնվելով արևի սեզոնային դիրքերի
վրա, տեղադրման իդեալական անկյունը կլինի`



ԱՐևԱՅԻՆ ՏԱՔ ՋՐԻ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

 Հարթ կոլեկտորներ

 Վակուումային խողովակներով կոլեկտորներ

 Միակցված կոլեկտորներ



ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ
 Մեկուսացված ջրակայուն տուփեր են, որոնք

ներառում են սև կլանիչ թիթեղ՝ պլաստմասե կամ
ապակե ծածկով: Հարթ կոլեկտորները կարող են
լինել մինչև 1.2մ լայնությամբ և 3.5մ երկարությամբ:



ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



 Հարթ կոլեկտորը բաղկացած է ծանծաղ, մեկուսացված
ծածկից, որը պարփակում է ջրի կամ ջերմափոխադրիչ
միջոցի (անտիֆրիզի) խողովակները և թիթեղը, որն
օգնում է կլանել արևի էներգիան:

 Որտեղ սառնամանիքներ հաճախ են լինում, հեղուկային
կոլեկտորներում կամ պետք է բաց թողնել ջուրը (երբ
ջերմաստիճանն ընկնում է), կամ` օգտագործել
անտիֆրիզ տեսակի ջերմակիր նյութ (գլիկոլ):

 Ջերմափոխադրիչ նյութով համակարգերում ջերմակիր
նյութը կլանում է ջերմությունը կոլեկտորից և
փոխանցում այն ջերմափոխանակիչի միջոցով:
Ջերմափոխանակիչը, որը սովորաբար գտնվում է տան
ներսում ջրի պահեստային բաքում, փոխանցում է
ջերմությունը ջրին:

ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



 Կլանիչ թիթեղը սովորաբար սև է, քանի որ մուգ
գույներն ավելի շատ արևային էներգիա են կլանում:

 Կլանիչ թիթեղները սովորաբար պատրաստված են
լինում մետաղից՝ պղնձից կամ ալյումինից, 
որովհետև դրանք երկուսն էլ մեծ
ջերմահաղորդականություն ունեն: 

 Կոլեկտորի վրա դրվում է ապակու կամ թափանցիկ
պլաստմասե ծածկ: Ապակին պետք է լինի թրծած՝ 
երկաթի ցածր պարունակությամբ և 3.2 - 6.4 մմ
հաստությամբ: 

ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



Հեղուկը հոսում է խողովակների միջով, վերցնում արևի
ջերմությունը և անցնում դեպի տաք ջրի բաք կամ` անմիջապես

դեպի կենցաղային տաք ջրի պաշար: 

ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



 Տաք ջրի բաքերը պետք է մեկուսացված լինեն, որպեսզի
ջուրը տաք մնա գիշերը: 

 Ջերմության կորուստը կախված է տարբեր գործոններից
(շրջապատի ջերմաստիճանից, քամուց, տարվա եղանակից և 
այլն) և կարող է կազմել ժամում մոտավորապես 0.5°-1° C 
գիշերվա ընթացքում: 

 Բաքի մեկուսացումը պետք է այնքան լավ լինի, որ արևոտ
օրվանից ստացված տաք ջուրը նույնիսկ երկու օր հետո դեռ
տաք մնա: 

 Պետք է  պահպանվի ամենաքիչը 100 մմ մեկուսացման
հաստություն: 

ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ





 Թերմոսիֆոնային արևային կոլեկտորները չեն
հիմնվում մեխանիկական պոմպերի վրա ջրի
շրջանառության ժամանակ, այլ հիմնվում են
բնական ջերմափոխադրման վրա` հասցնելու ջուրը
կոլեկտորից դեպի պահեստային բաք, որը
տեղադրված է կոլեկտորի վերևում:

 Տաք ջուրը կարող է ամբարվել միակցված բաքի մեջ
կամ կոլեկտորից ավելի բարձր վայրում
տեղադրված բաքի մեջ, օրինակ` ձեղնահարկում:

 Նման օգտագործման եղանակն ավելի բնորոշ է այն
կլիմայական պայմաններին, որտեղ
սառնամանիքներ չեն լինում:

ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ





 Թերմոսիֆոնային համակարգը բաժանվում է 3
առանձին բաժինների`

1. կոլեկտորի հարթաթիթեղ (կլանիչ),
2. շրջանառության խողովակաշար,
3. տաք ջրի պահեստային բաք (կաթսա):

 Սովորաբար արևային կոլեկտորը տեղադրված
է ավելի ցածր հարկում կամ տանիքի ներքևում
այնպես, որ վահանակի վերին հատվածը
պահեստային բաքի ստորին հատվածից
ամենաքիչը 50սմ ցածր է:

ՀԱՐԹ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ







ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ

Բաղկացած են մաքուր ապակե վակուումային
խողովակների զուգահեռ շարքերից։ 



 Յուրաքանչյուր խողովակը պարունակում է վակուումային
արտաքին խողովակ և կլանիչ ներքին խողովակ՝ կցված
մետաղյա կայունացուցիչին (ստաբիլիզատոր):

ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ

 Կայունացուցիչը պատված է
տեսակավորված ծածկով, որը
փոխանցում է ջերմությունը
հեղուկին, որը շրջանառվում է
խողովակների միջով:

 Վակուումային
խողովակներով
համակարգերը իրենց բարձր
արդյունավետության
պատճառով օգտագործվում
են հիմնականում ցուրտ
կլիմաներում: Նրանք ավելի
թանկ են, քան պայմանական
հարթ կոլեկտորները:



 Վակուումային խողովակներով կոլեկտորները
մոդուլային խողովակներ են, որոնք կարելի է ավելացնել
կամ հեռացնել տաք ջրի պահանջների փոփոխության
դեպքում:

 Ապակե խողովակի վակուումը, լինելով արևային
կոլեկտորի համար ամենալավ մեկուսացումը,
կանխարգելում է ջերմային կորուստները և նաև
պաշտպանում կլանիչ թիթեղը և ջերմային խողովակը
արտաքին անբարենպաստ պայմաններից:

 Սրա արդյունքն է լինում բոլոր մյուս տեսակի արևային
կոլեկտորներին գերազանցող բացառիկ
արտադրողականությունը:

ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ

1. Ուղիղ հոսքի վակուումային
խողովակներով կոլեկտոր

Վակուումային կոլեկտորների
տեսակներ`

2. Ջերմային վակումային 
խողովակավոր կոլեկտորներ



 Ուղիղ հոսքի վակուումային խողովակներով կոլեկտորը ներսում ունի
եկրու խողովակ:

 Հեղուկը հոսում է յուրաքանչյուր խողովակից ներս և ապա դուրս
(խողովակները հեշտությամբ փոխարինել հնարավոր չէ):

 խողովակի կոտրվելու դեպքում հնարավոր է, որ ամբողջ հեղուկը
համակարգից դուրս հոսի:

ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ

 Ջերմային վակուումային
խողովակավոր
կոլեկտորները ներառում
են պղնձե ջերմային
խողովակ, որը միացված
է կլանիչ թիթեղին
վակումային արևային
խողովակի ներսում: 

 Ջերմային խողովակի
ներսում փոքր
քանակությամբ հեղուկ
կա՝ ալկոհոլ, կամ զտված
ջուր հատուկ
հավելումներով:



ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



 Քանի որ կլանիչի և գլխային մասի միջև «չոր»
միացում կա, տեղադրումը շատ ավելի հեշտ է, քան
ուղիղ հոսքի կոլեկտորների դեպքում:

 Առանձին խողովակները կարող են նաև փոխվել
առանց ամբողջ համակարգը դատարկելու
հեղուկից: Մի խողովակի կոտրվելն ամբողջ
համակարգի վրա շատ փոքր ազդեցություն է
ունենում:

ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



 Այնտեղ, որտեղ սառնամանիքներ չեն լինում, շատ
վակուումային խողովակավոր արևային
կոլեկտորներ պատրաստվում են կոլեկտորի
վերևում արդեն ամրացված պահեստային բաքով:

 Այս դիզայնն ունի շատ առավելություններ այն
համակարգի համեմատ, որն օգտագործում է
առանձին ջերմափոխանակիչ բաք:

 Առանձին բաքի առկայության դեպքում պետք է
աշխատեցնել արևային կոլեկտորները, ջրային
պոմպերը, ջրակուտակիչները և այլն: Այս բոլոր
հավելյալ սարքերը կարող են անհամեմատ
բարձրացնել համակարգի արժեքը:

ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



 Վակումային խողովակներով կոլեկտորները չեն տաքանում
հարթ կոլեկտորների նման: Այդ պատճառով, ձմռանը դրանք
չեն կարող հալեցնել մեծ քանակությամբ ձյունը, եթե այն
միանգամից նստի նրանց վրա:

 Ջերմային վակումային խողովակները չեն ազդի համակարգի
վրա կոտրվելու դեպքում, պարզապես դուք ջուրը տաքացնելու
համար մեկ խողովակ պակաս կունենաք: Այն դեպքում, եթե
կոտրվի ուղիղ հոսքով համակարգի խողովակը, Դուք խնդիրներ
կունենաք:

ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



ՄԻԱԿՑՎԱԾ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ
 Բաղկացած են սև բաքերից կամ խողովակներից, որոնք

տեղադրված են ջերմամեկուսացված ապակե ծածկով արկղում:

 Միայն կարող են օգտագործվել երկրի մեղմ ոչ
սառնամանիքային շրջաններում, որտեղ արտաքին
խողովակները չեն սառչի ձմռանը:

 Հարթ և միակցված պահեստով կոլեկտորների տարբերությունն
այն է, որ միակցված համակարգում խմելու ջուրը տաքացվում
և պահեստավորվում է խողովակներում:

 Հիմնական առավելությունն այն է, որ այն չի պահանջում
կառավարման վահանակ, պոմպեր, սենսորներ կամ այլ
մեխանիկական կամ շարժական մասեր, հետևաբար, նրանք
նվազագույն խնամքի կարիք ունեն:

 Նախորդ երկուս համակարգերի նման հասանելի չէ, սակայն
կարող է հեշտությամբ տնային պայմաններում պատրաստվել:



ՄԻԱԿՑՎԱԾ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ



ՄԻԱԿՑՎԱԾ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐ
Կան մի շարք թերություններ, ինչպիսիք են՝ ծանր քաշը,
ջերմային կորուստը, ցածր արդյունավետությունը և ցուրտ
եղանակներին սառչելու բարձր հավանականությունը:



ՋՐԹՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՑՈՒՐՏ ԿԼԻՄԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 Այն շրջաններում,
որտեղ արևային
կոլեկտորներին
սպառնում են
սառնամանիքները,
ջրթող համակարգը
շատ լավ տարբերակ է:

 Երբ համակարգն
ակտիվորեն չի
հավաքում էներգիան,
կոլեկտորից և
արտաքին
խողովակներից ջուրը
մղվում է դեպի
ջերմամեկուսացված
բաք:



 Ջրթող համակարգերը թույլ են տալիս խուսափել անտիֆրիզի
օգտագործումից, սակայն նրանք պահանջում են մանրակրկիտ
դիզայն՝ համոզված լինելու, որ խողովակները ճշգրիտ
տեղերում են:

ՋՐԹՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՑՈՒՐՏ ԿԼԻՄԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ
 Արևային ջերմային համակարգերը հիմնականում ավելի ծանր են,

քան ֆոտովոլտայիկ համակարգերը 1 մ2-ի հաշվարկով` շնորհիվ
ջերմարտադրող նյութի և խողովակների քաշի: Հետևաբար կարիք
կլինի հաշվի առնել տանիքի կառուցվածքային կայունությունը:

 Տեղանքի ուսումնասիրության ժամանակ պետք է գնահատում
անցկացնել որոշելու համար տանիքի տեսակը և շինությունը,
որպեսզի ճիշտ գնահատվի դրա կառուցվածքային ամրությունը:

 Սովորաբար տեղադրվում են անմիջապես տանիքի վրա կամ
շրջանակի միջոցով հարթ տանիքներին, կամ գետնին:

 Կարող են ինտեգրված լինել հենց տանիքի կառուցվածքում:

 Թեք տանիքների դեպքում հարթաթիթեղը կարող է ինտեգրվել
տանիքի թեքությանը, եթե այն համընկնում է վահանակի
արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ թեքությանը:

 Չնչին տարբերության դեպքում վահանակի անկյունը կարելի է
հարմարեցնել օպտիմալ թեքության հասնելու համար:



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ
Հատակագծային պատկեր

Պատկեր կողքից



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ

Կցորդի
մանրամասները



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 Օրական անհրաժեշտ է միջինում 50 լիտր տաք ջուր յուրաքանչյուր մարդու համար, ամեն 50
լիտր տաք ջրի օրական սպառման համար անհրաժեշտ է 1-1.5 մ2 մակերեսով արևային
կոլեկտոր:

 Պահեստային բաքը պետք է լինի 40-70 լիտր՝ արևային կոլեկտորի յուրաքանչյուր մ2-ին
համապատասխան, կամ 80լ՝ մեկ շնչին:

 Արևային ջրատաքացուցիչը ճիշտ չափագրելու համար պետք է որոշել կոլեկտորի ընդհանուր
մակերեսը և պահեստի ծավալը, որն անհրաժեշտ է բավարարելու կենցաղային տաք ջրի
պահանջի 90-100%-ը ամռան ամիսներին։

Կենցաղային տաք ջրի պահանջ լիտր/օր
Ցածր 10 - 20 լ

Միջին 20 - 40 լ
Բարձր 40 - 80 լ

Կենցաղային տաք ջրի օրական պահանջը մեկ մարդու համար 60°C ջերմաստիճանով

Կենցաղային տաք ջրի օրական պահանջը մեկ մարդու համար 45°C ջերմաստիճանով

Կենցաղային տաք ջրի պահանջ լիտր/օր
Ցածր 15 - 30 լ

Միջին 30 - 60 լ
Բարձր 60 - 100 լ



ԱՐևԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ



ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՈՐՈՇ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ

 “Շտիգեն” փբը
 “Տեխնո-Էկո” փբը
 “Արփի-Սոլար" 
 “Եվրոթերմ" փբը
 “Տեխնո-կլիմատ"փբը
 “Էկոսիսթեմզ" փբը
 “Դիկոնտ" փբը
 “Կոնտակտ-A“
 “Արթկլիմա"
 “Պրոֆմոնտ“
 “Ռուբինար” ՍՊԸ



Կոլեկտորի գործունեությունը կախված է նրանից, թե` 

 Ա) որքան լավ է կոլեկտորը կլանում ջերմությունը, 

 Բ) որքան լավ է այն մեկուսացված առջևից և 
ետնամասից, 

 Գ) որքան լավ է լույսը թափանցում կլանիչից ներս, 

 Դ) ինչ տարբերություն կա կլանիչի և արտաքին
միջավայրի ջերմաստիճանների միջև, ե) որքան
պայծառ է արևը (ճառագայթման ուժգնությունը): 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ



 Համակարգերից շատերում ջուրը գնում է կոլեկտորից պահեստային
բաք, որտեղ ջերմաստիճանը կարող է պահպանվել լրացուցիչ
ջերմային աղբյուրի շնորհիվ` էլեկտրականություն, բնական գազ կամ
վառելանյութ:

 Համակարգերը հաճախ չափագրվում են այն ենթադրության հիման
վրա, որ յուրաքանչյուր տան անդամ օգտագործելու է օրական 75-80 լ
տաք ջուր:

 Արևային ջրատաքացուցիչները նվազագույն սպասարկման կարիք
ունեն:

 Կիրառելի են Հայաստանի բոլոր մարզերում, ամբողջ տարին:

 Չեն գործում միայն խիստ մառախլապատ եղանակին:

 Դիմացկուն են՝ չեն վնասվում անգամ 3 սմ-ոց կարկտի ուղիղ հարվածից:

 Հուսալի են` ունեն 5 տարվա որակի երաշխիք, երկարակյաց են` 
ծառայում են 20 տարի:

ԱՄՓՈՓԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ



 Արևային կոլեկտորները կարող են տաքացնել ջուրը նաև տարածքի
ջեռուցման նպատակով և համակցելի են արդեն տեղադրված
ջրատաքացման համակարգի հետ

 Կենցաղային Տաք ջուր, լողավազան, հատակի ջեռուցում,
ջեռուցման համակարգի ջրի նախատաքացում

 Կան որոշ նախազգուշացումներ: Քանի որ արևի լույսն ամենաթույլն է
տարվա այն եղանակին, երբ ջեռուցման պահանջարկն ամենամեծն է,
կոլեկտորների ներդրումային կարողությունները սահմանափակ են:

 Օրինակ տաքացվող հատակի համակարգին մեծ մասամբ
անհրաժեշտ է ընդամենը 35°C-ի տաք ջուր, մինչդեռ պայմանական
ջեռուցման համակարգին անհրաժեշտ է 70°C և ավել:

 Անհատական տների սեփականատերերը չպետք է ակնկալեն
ձմռանն իրենց անհրաժեշտ ջերմության մեկ երրորդից ավել
արևային աղբյուրից:

ԱՄՓՈՓԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ



ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
 Ընտանիքի անդամների քանակը` 4

 Տաք ջրի արտադրության համար ամսեկան միջին ծախսը`
10,000 Դրամ

 Արևային ջրատաքացուցիչի ձեռքբերման և տեղադրման
ծախսը`

Կոլեկտոր`260,000 Դրամ,
կցամասեր, սարքավորումներ և տեղադրում` 150,000 Դրամ

 Տարեկան խնայողություն` 85,000 Դրամ

 Հետգնման ժամկետ` 4.8 տարի



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Հարցե՞ր

Անդրե Օհանյան
Էլ-փոստ. andre.ohan@gmail.com
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