
     سیستم ھای کنترل خورشیدی

کلیه سیستم ھای خورشیدی پمپدار برای فرمان دادن به پمپ در 

 مناسب، نیازمند استفاده از یک کنترل اختالف سنجی زمانھای

(Differntial Controller) اساس کار این نوع کنترلرھا . باشند می

باالی  این است که یک سنسور در گرمترین نقطه سیستم که

و سنسور دوم در سردترین نقطه سیستم  (T١) کلکتورھا می باشد

کنترلر اصلی در ھر . قرار می گیرد (T٢) ذخیره است که پائین مخزن

در صورتیکه . نماید لحظه دمای این دو سنسور را سنجش می

باشد، به معنی این است که کلکتور  ٨بزرگتر از عدد  T٢-T١ اختالف

شن شود، درجه از مخزن گرمتر است و در صورتیکه پمپ رو ٨

لذا فرمان روشن . مخزن منتقل نماید میتواند این انرژی را به داخل

که این  پمپ تا زمانی روشن است. شدن پمپ را صادر می نماید

یعنی دیگر در کلکتورھا انرژی قابل جذبی . برسد ٢اختالف به عدد 

لذا پمپ . گردش پمپ باعث انتقال آن به مخزن شود وجود ندارد که

 .خاموش می شود



پمپ خورشیدی در شبھا و مواقع ابری کار نخواھد  با این کار نه تنھا

اندازه کافی گرم شده است و  کرد، حتی در زمانھایی که مخزن به

 دیگر نیازی به چرخش پمپ نیست نیز گردش پمپ متوقف خواھد

 .بود

برای ) فتوسل(توجه فرمائید که استفاده از سوئیچ ھای نوری 

زیرا در بسیاری مواقع در . یح نیستصح سیستم ھای خورشیدی

باشد که با گردش  روزھا امکان دارد مخزن ذخیره از کلکتورھا گرمتر

پمپ عمال گرمای مخزن به کلکتورھا منتقل شده و تلف می شود و 

 .سرعت سرد می گردد مخزن به

کنترلرھای پمپ خورشیدی در  شرکت سنگرکار اولین تولید کننده 

 .ایران است

  

رلرھای خورشیدی سنگرکار، عالوه بر تابع اختالف سنجی در کنت  

 :نیز قرار دارند توابع زیر

 



 :تابع ضد یخزدگی -١

درجه  ٥کمتر از  این تابع در زمانیکه دمای سنسور کلکتورھا

سانتیگراد شود، برای جلوگیری از یخزدگی پمپ را به گردش در می 

گردش . زیرا آب درگردش بسیار سخت تر از آب راکد یخ می زند .آورد

درجه برسد ادامه  ٧کلکتورھا به  پمپ تا زمانیکه دمای سنسور

 .خواھد یافت

 

 :تاابع ضد جوش -٢

درجه برسد، به  ٩٥زمانیکه دمای سنسور کلکتورھا به  این تابع دز

آسیب دیدن کلکتورھا و سیال  منظور جلوگیری از جوش آوردن و

دمای  گردش پمپ تا رسیدن به. عامل، پمپ را به گردش در می آورد

 .درجه ادامه خواھد داشت ٨٥

 :تابع حداکثر دمای مخزن    -٣

از داغ شدن بیش از حد مخزن که موجب سوختن  برای جلوگیری

درجه  ٧٥به  پوست انسان می شود، در صورتیکه دمای مخزن

ی در صورتیکه اختالف سانتیگراد برسد، پمپ روشن نخواھد شد، حت



 .داشته باشد دما وجود

 :٣-٣٠تابع  -٤

در مکان  در مواقع خاص، ممکن است امکان نصب سنسور کلکتورھا

به نحوی که سنسور نتواند دمای دقیق . صحیح وجود نداشته باشد

حل این مشکل، در کنترلرھای سنگرکار تابعی  برای. را حس کند

ثانیه پمپ را  ٣٠توقف،  دقیقه ٣٠انتخابی وجود دارد که پس از ھر 

 به گردش در می آورد تا با گردش سیال و عبور از مکان سنسور،

  .دمای صحیح حس شود

 

 شرکت سنگرکار، دو مدل کنترلر برای سیستم ھای گرمایش

 :خورشیدی عرضه می نماید

 

 ٢٠١-SK مدل -١

 .است و یک خروجی پمپ دارد T٢ و T١ این مدل دارای دو سنسور

  



 

 

  

 

 :٤٠٣-SK مدل -٢

 .است خروجی ٣ورودی و  ٤این مدل دارای 

سنسور پائین ) T٢، (سنسور کلکتور) T١ ورودیھای آن عبارتند از

 (سوئیچ ھشدار) L١، (سنسور باالی مخزن) T٣، (مخزن

المنت، (مکمل  پمپ خورشیدی، سیستم: ا عبارتند ازخروجی ھ

 ، اعالم ھشدار)پمپ و یا مشعل

نیز وجود  T٣ قبل، یک سنسور در این مدل عالوه بر دو سنسور مدل

دمای . گیرد دارد که میتواند کنترل سیستم جبران ساز را نیز برعھده



از روی کنترلر قابل تنظیم است و در  T٣ مورد نظر برای سنسور

شدن دما از حد تنظیم شده، کنترلر به سیستم کمکی  ت کمترصور

 .فرمان خواھد داد

یک ورودی و خروجی ھشدار است که با نصب  این مدل دارای

پمپ را قطع و  سنسور مناسب، در صورت قطع یا وصل آن سنسور،

 .رله ھشدار را فعال می نماید

 

اشد تا دمای نمایشگر را نیز دارا می ب این مدل قابلیت اتصال به یک

خورشیدی  سنسورھا و میزان انرژی جذب شده توسط آبگرمکن

 .در داخل اتاق مصرف کننده قابل نمایش باشد KWh برحسب

  

 



  

 


