
     آبگرمکن ھای خورشیدی ترموسیفونی

اصل ترموسیفون 

 :حرارتی

 

در یک سیکل بسته از 

درصورتیکه  سیال،

قسمتی از مدار که در 

ارتفاع پائینتر قراردارد 

گرمتر از قسمت باالتر 

به دلیل اینکه  باشد،

چگالی کمتری دارد به 

سمت باال حرکت میکند و 

 اختالف دما و تداوم این

ارتفاع، باعث ایجاد 

جریان سیال در این مدار 

  



می شود و سیال به 

 صورت طبیعی و بدون

نیاز به پمپ به گردش در 

به این نوع . می آید

جریان سیال، جریان 

 .گویند ترموسیفونی می

  

  

 :آبگرمکن ھای خورشیدی ترموسیفونی

 

از اصل ترموسیفون حرارتی، در آبگرمکن ھای خورشیدی استفاده 

که یک مخزن دوجداره ذخیره آب را در باالی  بدین نحو. می شود

مخزن ذخیره و لوله  کلکتور خورشیدی قرارداده و مابین جدار دوم

با تابش . می شودھای کلکتور خورشیدی یک مدار بسته تشکیل 

بر روی سطح کلکتور خورشیدی، سیال داخل آن گرم شده  خورشید

گردش . و مخزن برقرار می شود و جریان ترموسیفونی مابین کلکتور



اصلی  آب گرم در جداره دوم مخزن سبب گرم شدن آب داخل مخزن

 .می گردد و آب گرم با فشار در شبکه جاری می گردد

که انرژي خورشید موجود باشد ادامه  حرکت ترموسیفون تا زماني

 .شود این حرکت با افول خورشید متوقف می. دارد

  

 عایق: 

مخزن ذخیره در آبگرمکن ھای ترموسیفونی باید به خوبی عایق 

ھمچنین . گرم ذخیره شده در آن گرم بماند شود تا در طول شب، آب

ق باید به خوبی عای لوله ھای ارتباطی مابین مخزن و کلکتور نیز

 .شوند

 ضدیخ: 

در شرایط آب و ھوایی سردسیر که روزھایی از سال دمای ھوا زیر 

برای جلوگیری از یخ زدگی در سیکل بسته  صفر میرود، باید

 .کلکتورھا از ضدیخ مناسب استفاده نمود

  



 

 

  

  

  

   کمکی(سیستم جبران ساز): 

آبگرمکن ھای خورشیدی به منظور جبران کمبود احتمالی انرژی 

سیستم جبران . سیستم جبران ساز باشند باید دارای یک خورشید،

المنت برقی  ساز در آبگرمکن ھای خورشیدی ترموسیفونی یک

است که در داخل مخزن اصلی قرار دارد و در مواقع مورد نیاز به 

این المنت برقی دارای یک . اتوماتیک روشن میشود صورت

 .تنظیم کرد را توسط آن ترموستات است که میتوان دمای دلخواه

  



  :ھا ويژگي ھا و مزاياي اين نوع آبگرمکن

 ساختار ساده و نصب راحت و سريع  

  ٦٠کارآيي باال با سھم خورشیدی روزانه به طور متوسط %  

 داراي المنت برقي با تنظیم دماي دلخواه 

 

 :مدلھا 

ترموسیفونی  در شرکت سنگرکار سه مدل آبگرمکن خورشیدی

 :تولید می شود

 ١٨١TCEAH  

 ١٨٢TCEAH  

 ٢٥٢TCEAH 

 


