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Εισαγωγικό σημείωμα 

Η εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων είναι πλέον πολύ διαδεδομένη, με την Κίνα να 
κατέχει το 70% των εγκαταστημένων συστημάτων, ενώ η Ευρώπη το 12 % σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας. Η βασική χρήση των εγκατεστημένων συστημάτων είναι η παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη η εγκατάσταση 
μικτών συστημάτων (combi), που παράγουν ζεστό νερό χρήσης αλλά και νερό για τη θέρμανση χώρων.  

Έχοντας αυτά κατά νου και μετά την επιμόρφωση μας στο αντικείμενο των ηλιοθερμικών και 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στη Λισαβόνα της 
Πορτογαλίας τον περασμένο Φεβρουάριο, θα ήθελα να σας παρουσιάσω στο κείμενο που ακολουθεί τη 
λειτουργία των ηλιοθερμικών συστημάτων. 

 
Τα συστήματα που αξιοποιούν τον ήλιο εξασφαλίζοντας τη συνδυασμένη θέρμανση κτιρίων και 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ονομάζονται θερμικά ηλιακά συστήματα. Για τα συστήματα αυτά, 
επίσης, έχει επικρατήσει το όνομα συστήματα combi. 

Περιλαμβάνουν βοηθητική συμβατική πηγή ενέργειας όταν η ηλιοφάνεια δεν είναι επαρκής. Δηλ. 
λειτουργούν συνεισφέροντας στη θέρμανση που παράγεται με τη χρήση άλλων καυσίμων. 

 
Η λειτουργία των ηλιακών συστημάτων 

Τα ηλιακά συστήματα θερμαίνουν το νερό χρήσης και το νερό που κυκλοφορεί στο σύστημα 
θέρμανσης, απορροφώντας διάχυτο ηλιακό φως. Συλλέγουν ηλιακή ενέργεια ακόμη και σε συννεφια-
σμένες ημέρες και μετατρέπουν τα 2/3 της ηλιακής ακτινοβολίας σε ωφέλιμη ενέργεια. Eίναι συστήματ 
που εκμεταλλεύονται τη θερμική ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες.  

Οι ηλιακοί συλλέκτες παρέχουν θερμοκρασίες 40-150ο C, ανάλογα με τον τύπο τους και η λειτουργία 
τους βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Το ζεστό νερό που συλλέγεται, μεταφέρεται σε θερμοδοχεία, ώστε να διατηρείται σε σταθερή 
θερμοκρασία. Το σύστημα φροντίζει κατά προτεραιότητα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ζεστό 
νερό χρήσης και στη συνέχεια, εάν υπάρχει περίσσεια ενέργεια, ζεσταίνει το νερό θέρμανσης χώρου. Στην 
περίπτωση που δεν επαρκεί το ζεστό νερό για τη θέρμανση του χώρου, τότε τίθεται σε λειτουργία το 
συμβατικό σύστημα θέρμανσης. 

Η ιδιαιτερότητά τους βρίσκεται στο ότι λειτουργούν συνεισφέροντας στη θέρμανση που παράγεται με 
τη χρήση άλλων καυσίμων και όχι καταργώντας την. Μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε συμ-
βατική πηγή ενέργειας (fancoils, ενδοδαπέδια θέρμανση, καυστήρες πετρελαίου ή φυσικού αερίου) ή 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (αντλίες θερμότητας, καυστήρες βιομάζας), ενώ ενσωματώνονται και σε 
υφιστάμενο σύστημα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος χώρος. 

Το εργαζόμενο μέσο στους συλλέκτες θερμαίνεται σε θερμοκρασίες 50-60ο C, θερμοκρασίες που 
μπορούν να επιτευχθούν ακόμα και με ελάχιστη ηλιοφάνεια. 

 
Μέρη ενός ηλιακού συστήματος 

Το ηλιακό σύστημα αποτελείται από: 
1. Τους ηλιακούς συλλέκτες. (τοποθετούνται στο δώμα ή τη στέγη του 

κτιρίου με νότιο προσανατολισμό και κλίση, σε σχέση με το οριζόντιο 
επίπεδο, ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου εγκατάστασης. Μικρή 
απόκλιση της τάξης των 15ο για τον προσανατολισμό και 5

ο

 για την κλίση 
δεν μειώνουν σοβαρά την απόδοσή τους). Υπάρχουν δύο τύποι: 

 
i. Ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης, για θερμοκρασίες < 93ο C 



 

Ιδιότητες 
• Εύκολη κατασκευή - μέσου κόστους. 
• Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας (150-200°C). 
• Βαρύτερος (23-32 kg/m

2

) και πιο εύθραυστος. 
• Κάλυμμα από γυαλί ή πλαστικό, πάχους 3-4 χιλ., με συντελεστή διαπερατότητας 91%. 

• Απορροφητική επιφάνεια: (με απλή μαύρη βαφή, 
ημιεπιλεκτική επιφάνεια και επιλεκτική επιφάνεια, 
που απορροφά την ενέργεια του ήλιου χωρίς να την 
ανακλά). 
• Συντελεστής απώλειας θερμότητας U<3,5 W/m2K. 

Αποτελείται από: 
α. Το διαφανές κάλυμμα (επιτρέπει την ηλιακή 

ακτινοβολία να περάσει και να φτάσει τον απορρο-
φητήρα, αλλά και ταυτόχρονα εμποδίζει τις απώλειες 
θερμότητας), 

β. τον απορροφητήρα (μαύρη μεταλλική επιφάνεια, που απορ-
ρροφά την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ κυκλοφορεί στα εξής είδη: 
απορροφητήρας αλουμινίου, με πρεσαριστούς χάλκινους σωλήνες, με 
σύστημα πρεσαριστών σωληνώσεων μεταξύ δύο φύλλων, με σύστημα 
συγκολλημένων σωληνώσεων σε μεταλλικό φύλλο), 

γ. τους σωλήνες ροής του εργαζόμενου μέσου (βρίσκονται σε 
επαφή με τον απορροφητήρα και ανά 10-12 εκ., ενώ το νερό τους 
μεταφέρει τη θερμότητα από τον απορροφητήρα στη δεξαμενή 
αποθήκευσης [boiler]. Υπάρχουν οι εξής τύποι ροής σωληνώσεων: 
σωλήνες τύπου σερπαντίνας, ευθύγραμμοι σωλήνες μιας ροής και 
ευθύγραμμοι σωλήνες διπλής ροής), 

δ. τη μόνωση (υπάρχει στην πίσω και στις παράπλευρες επιφάνειες 
του συλλέκτη για να περιοσιστούν οι απώλειες θερμότητας), 

ε. το περίβλημα (πλαίσιο συλλέκτη –κατασκευάζεται από κράμα αλουμινίου ή γαλβανισμένο χάλυβα, 
συγκρατεί και προστατεύει το κυρίως μέρος του συλλέκτη), 

στ. τις υποδοχές για εισαγωγή ή εξαγωγή του εργαζόμενου μέσου. 

Λειτουργία επίπεδου συλλέκτη 
Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο συλλέκτη 

απορροφάται από την απορροφητική πλάκα, μεταφέ-
ρεται μέσω του ρευστού που κυκλοφορεί μέσα στους 
σωλήνες και αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή υπό μορφή 
αισθητής ή λανθάνουσας θερμότητας. Ένα ποσό ενέρ-
γειας χάνεται. 

 

 

 

Ροή ενέργειας σε επίπεδο συλλέκτη. 

 

 

β. Ο ηλιακός συλλέκτης με σωλήνες κενού, για θερμοκρασίες > 93ο C. 

Ιδιότητες 
• υψηλό κόστος 
• ευαίσθητος 
• υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας 
• ιδανικός για ψυχρά κλίματα 
• απώλειες θερμότητας μόνο λόγω ακτινοβολίας (και όχι συναγωγής). 



• μπορεί και απορροφά ενέργεια και κατά τη διάρκεια των συννεφιασμένων ημερών, μέσα από τις 
υπέρυθρες ακτίνες του ήλιου. 

Εφαρμογές: 
• Δεν συνιστάται σε κατοικίες, αφού το καλοκαίρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ξεπερνά τους 

300°C 
• Κυρίως  χρησιμοποιείται σε εφαρμογές, όπου απαιτούνται θερμοκρασίες νερού μεγαλύτερες των 80°C 

(ηλιακός κλιματισμός, βιομηχανία). 

Αποτελείται από: 
Διπλό υαλοσωλήνα, 2 μ. περίπου, (ανάμεσα υπάρχει κενό για να ενισχυθεί η θερμομόνωση του 

συλλέκτη και θερμοαπορροφητικό υλικό χαμηλής αντανάκλασης), χάλκινο σωλήνα με ανόργανο μη τοξικό 
πτητικό υγρό που εξατμίζεται στους 25°C, αλουμινένια πτερύγια, ανταλλακτήρα θερμότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λειτουργία: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μια εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού με ηλιακούς συλλέκτες μπορεί να είναι ανοιχτού ή 

κλειστού κυκλώματος. Η εγκατάσταση ανοιχτού κυκλώματος δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα μας. 
Στην εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος το νερό χρήσης δεν ρέει μέσα στο συλλέκτη, αλλά βρίσκεται 

αποθηκευμένο στο μπόιλερ, ενώ η μεταφορά θερμικής ενέργειας από το συλλέκτη στο μπόιλερ γίνεται με 
τη βοήθεια ενός άλλου ειδικού υγρού, 30.000 φορές θερμοευαίσθητο από τον υδράργυρο και που δεν 
χρειάζεται συμπλήρωμα ή αντικατάσταση ποτέ, πλήρως διαχωρισμένο από το νερό χρήσης. 

Με απλά λόγια, η λειτουργία του ηλιακού συλλέκτη με σωλήνες κενού έχει ως εξής: όταν προσπίπτει η 
ηλιακή ακτινοβολία ένα μέρος του θερμικού αυτού υγρού εξαερώνεται. Ο ατμός μετακινείται προς τα 
πάνω, φτάνει στον ανταλλακτήρα και μεταδίδει θερμότητα στο νερό που βρίσκεται στον οριζόντιο σωλήνα 
του συλλέκτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Δύο δεξαμενές νερού (boiler): μία για το ζεστό νερό χρήσης και μία για το νερό θέρμανσης χώρου. 
Σήμερα είναι πιο διαδεδομένο να χρησιμοποιούμε μια δεξαμενή νερού (boiler tank in tank). Η δεξαμενή 
ονομάζεται και θερμοδοχείο. Το θερμοδοχείο αποτελεί την «καρδιά» του ηλιακού συστήματος και πρέπει 
να είναι καλά μονωμένο και να βοηθά στη διαστρωμάτωση της θερμοκρασίας του νερού στο εσωτερικό 
του. Η χωρητικότητά του εξαρτάται από το μέγεθος του συλλέκτη και φυσικά από τις απαιτήσεις του 
ιδιοκτήτη. 

 
 
 
 
 
 
 
Πολλές φορές ο εναλλάκτης θερμότητας δεν είναι με τη μορφή σερπαντίνας, αλλά η δεξαμενή έχει 

διπλό τοίχωμα όπου κυκλοφορεί το θερμικό υγρό που μεταδίδει στο νερό τη θερμότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν το θερμοδοχείο είναι συναρμολογημένο επάνω στη βάση του συλλέκτη και βρίσκεται ψηλότερα 

απ’ αυτόν, με αποτέλεσμα η ροή του ειδικού υγρού στο κλειστό κύκλωμα να γίνεται με φυσικό τρόπο, 
τότε λέμε ότι έχουμε κλειστό κύκλωμα με φυσική ροή. Το σύστημα αυτό είναι εύκολο ως προς την 
τοποθέτηση, απαιτεί λιγότερη συντήρηση και είναι οικονομικότερο.  

Τα συστήματα με εξαναγκασμένη κυκλοφορία από την άλλη, αν και ακριβότερα, μας επιτρέπουν την 
τοποθέτηση του μπόιλερ στο υπόγειο, πράγμα που είναι καλό τόσο για λόγους αισθητικής (δεν υπάρχει 
αντί-αισθητικό μπόιλερ στην οροφή του κτιρίου) και αφετέρου μας επιτρέπουν την εύκολη σύνδεσή του 
με το υπάρχον δίκτυο θέρμανσης και τον απόλυτο έλεγχο της εγκατάστασης από τον ελεγκτή θέρμανσης. 
 
3. Ηλιακό ελεγκτή. (το όλο σύστημα, για το οποίο έχει επικρατήσει η ονομασία Combi, 

ελέγχεται ηλεκτρονικά ή και χειροκίνητα): 
• α. Ελέγχει τη θερμοκρασία στο δοχείο θέρμανσης και ανάλογα με τις συνθήκες 

επιλέγει αν θα λειτουργήσει ο κυκλοφορητής των ηλιακού συλλέκτη ή η 
υπάρχουσα θέρμανση. 

• β. Φροντίζει ώστε η θερμοκρασία του νερού χρήσης να διατηρείται σε επιθυμητό 
επίπεδο. 

4. Άλλα εξαρτήματα-συσκευές: φυγοκεντρική αντλία, ηλεκτρονικό κυκλοφορητή, τρίοδοι θερμοστατικές 
βαλβίδες. 

 
 
 
 
 

 



Η απόδοση των ηλιακών συλλεκτών 

Ο βαθμός απόδοσης ενός συλλέκτη εκφράζει το ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 
πού δεσμεύεται από αυτόν και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Εξαρτάται από τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του συλλέκτη (θερμική μόνωση, διαφάνεια τζαμιού, επιφάνεια συλλογής κ.ά.) και τις 
συνθήκες λειτουργίας του (μέση θερμοκρασία νερού μέσα στον συλλέκτη, θερμοκρασία περιβάλλοντος 
και ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας πού δέχεται ο συλλέκτης). Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να είναι 
επιλεκτικής επιφάνειας και υψηλής απόδοσης αφού το σύστημα απαιτεί τη μέγιστη συλλογή ενέργειας 
κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Ακόμη ο βαθμός συνεισφοράς των ηλιακών συστημάτων, και κατ’ επέκταση η μείωση της χρήσης των 
συμβατικών καυσίμων, εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, το υψόμετρο, τη γεωγραφική θέση, το 
μέγεθος της εγκατάστασης, τις απώλειες του κτιρίου και άλλους παράγοντες. Ανάλογα με το τοπικό κλίμα 
και τη θέση του κτιρίου, το ηλιακό σύστημα μπορεί να αιχμαλωτίσει περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια. 
Ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης καλύπτουν από πολύ μικρό, έως και ποσοστό μεγαλύτερο από 
το 80% των ετήσιων αναγκών θέρμανσης. Πολύ υψηλές καλύψεις δεν αποτελούν ακόμη, οικονομικά 
βιώσιμες λύσεις. 
 

Ενδεικτικές συνδεσμολογίες ηλιακού συλλέκτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμπεράσματα 

• Η ιδανική σχέση κόστους-απόδοσης είναι η επίτευξη μιας κάλυψης της τάξης του 40-60% του συνολικού 
θερμικού φορτίου (θέρμανση χώρου και παροχή ζεστού νερού χρήσης). 
• Στην πράξη και με βάση τη μέση ηλιοφάνεια στην Ελλάδα και τη μέση απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης 

των κτιρίων, η επιφάνεια των συλλεκτών ηλιακής ενέργειας θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 20% της 
επιφάνειας του θερμαινόμενου χώρου, ενώ ο απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης είναι περίπου 
δεκαπλάσιος, υπολογισμένος σε λίτρα. Σε γενικές γραμμές, για μία οικία 100 τ.μ., απαιτούνται 20 τ.μ. 
επίπεδων συλλεκτών και 1000 λίτρα δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού (περίπου 200 λ. για το ζεστό 
νερό χρήσης και 800 λ. για το νερό θέρμανσης). 
• Εξαιτίας των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση των ηλιακών 

συστημάτων θα πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση έτοιμων «πακέτων» προϊόντων, αφού δεν 
μπορεί να υπάρξει ένα «τέλειο» σύστημα για όλες τις εγκαταστάσεις. Σε κάθε έργο θα πρέπει να γίνεται 
προσεκτική καταγραφή και μελέτη όλων των παραμέτρων και να επιλέγεται ο βέλτιστος σχεδιασμός και 
τα κατάλληλα υλικά για την κάθε περίπτωση. Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά το σχεδιασμό του συστή-
ματος είναι το πώς ο μηχανικός θα συνδυάσει τις διαφορετικές λειτουργίες των δύο ή περισσότερων 
πηγών ενέργειας και τις ανάγκες κατανάλωσης (θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης) σε ένα ενιαίο, 
οικονομικό, αποδοτικό και αξιόπιστο σύστημα θέρμανσης, εκμεταλλευόμενος στο έπακρον τη 
διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του κτιρίου και συγχρόνως να 
μειωθεί το ετήσιο κόστος λειτουργίας του συστήματος σε τέτοιο βαθμό ώστε η απόσβεσή του να 
πραγματοποιηθεί στο μικρότερο δυνατό χρόνο. 
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