
     آبگرمکن ھای خورشیدی پمپدار

 :معرفی عملکرد دستگاه

 

عنوان جبران ساز  اين دستگاه يک آبگرمکن خورشیدي پمپدار است که به

 در این آبگرمکن، مخزن. قابلیت استفاده از سوخت گاز را دارا مي باشد

ذخیره در پائین و در داخل ساختمان قرار میگیرد و بر روی بام تنھا 

 .نصب می شوند دیکلکتورھای خورشی

 

 :مھمترین ویژگیھای آن به صورت زیر است

  مخزن دوطبقه: 

مخزن اين آبگرمکن به صورت دو طبقه است 

يک ) مخزن خورشیدي) که در طبقه اول

) مخزن گازي(مخزن دوجداره و در طبقه دوم 

. دار قرار دارد يک مخزن تک جداره دودکش

جداره دوم مخزن خورشیدي به وسیله لوله 

کلکتور که در  ارتباطي با یک یا دو عددھاي 
  



باالي ساختمان نصب مي شود مرتبط مي 

 گردد و به وسیله يک پمپ سیرکوالتور

کوچک، سیال عامل مابین کلکتورھا و جدره 

اين دو مخزن . دوم مخزن به گردش در می آید

وسیله لوله ھاي رابط به يکديگر متصل  به

 .میباشند

  

   کمکی(سیستم جبران ساز): 

در این آبگرمکن، عالوه بر المنت برقی، در فضای مابین دو مخزن يک مشعل 

آب سرد از شبکه لوله کشی شھری ابتدا . قرار داده شده است گازي کوچک

جاورت جدار متصل به کلکتورھا گرم در م به مخزن خورشیدي وارد شده و

آب از مخزن خورشیدي  ھنگام خروج آب گرم از مخزن به مصرف،. مي شود

 در این حالت در. بوسیله لوله ھاي ارتباطي وارد مخزن گازي مي شود

صورتیکه دمای آب ورودی به مخزن گازی به اندازه کافي توسط بخش 

گرم نگه داشته و گاز سنسور مشعل گازی را  خورشیدی گرم شده باشد،

ورودي از قسمت خورشیدي،  اما در صورت کمبود دماي آب. روشن نمیشود

نیاز را  مشعل گازی به صورت اتوماتیک روشن شده و کمبود دماي مورد



 .جبران مي نماید

  بدون نیاز به ضدیخ و منبع انبساط(سیستم تخلیه): 

در داخل مخزن خورشیدی یک مخزن . سیال عامل در این محصول آب است

آب گردش کننده در کلکتورھا . مخزن تخلیه تعبیه شده است مخفی به عنوان

در زمانیکه پمپ آب با فرمان کنترلر روشن  .در داخل این مخزن قراردارد

کلکتورھا پمپ شده و پس از  میشود، بخشی از آب مخزن تخلیه به داخل

در زمانیکه  .زن تخلیه باز می گرددعبور جداره دوم مخزن، دوباره به مخ

 گردش پمپ با فرمان کنترلر قطع می شود، آب موجود در کلکتورھا به صورت

. ثقلی به داخل مخزن تخلیه باز می گردد و کلکتورھا خالی از آب می شوند

زمستانھا نیازی به ضد یخ نیست و در تابستانھا ھم سیستم جوش  لذا در

 .نمی آورد

 سیستم کنترلی: 

 ٤٠٣-SK و  ٢٠١-SK آبگرمکن ھای خورشیدی سنگرکار از کنترلرھای در

این کنترلرھا بر اساس اختالف دمای مابین کلکتور و  .استفاده می شود

. یا خاموش شدن پمپ فرمان میدھند پائین مخزن ذخیره، نسبت به روشن و

قابل جذب در  به نحوی که تنھا زمانی پمپ روشن خواھد شد که انرژی

 .وجود داشته باشد کلکتورھا



 نوع برقی: 

در شرکت سنگرکار از این نوع آبگرمکن ھای خورشیدی پمپدار به صورت یک 

 .سیستم جبران ساز المنت برقی نیز تولید می گردد طبقه با

 طرح پکیجی: 

بدین نحو که پمپ و . از ویژگی ھای این آبگرمکن، طرح پکیجی آن است

ن آبگرمکن در داخل خود آن تعبیه سایر اجزای الزم در ای سیستم کنترلی و

زیبایی بیشتر آبگرمکن، نصب آن سریع و  با این کار عالوه بر. شده است

 .آسان انجام خواھد گرفت

 

  :ويژگي و مزايا

 حذف بار مخزن از روي پشت بام  

  به دلیل(طول عمر بیشتر و اتالف دمای کمتر Indoor بودن مخزن)  

 کارآيي باال  

 فقط کلکتور بر روی بام است(ان زیبایی بیتشر ساختم)  

 قابلیت استفاده از سیستم جبران ساز گازی  

 عدم نیاز به ضد یخ و منبع انبساط 



 

 :مدلھا

 :شوند آبگرمکن ھای خورشیدی پمپدار سنگرکار در مدلھای زیر عرضه می

 ١٨١PDEAZ  

 ١٨٢ PDEAZ  

 ٢٠١ PDDAZ  

 ٢٠٢PDDAZ 

  

ط این محصول برای اولین بار در ایران توس 

 شرکت سنگرکار طراحی و ساخته شده است و

 .به عنوان یک اختراع نیز به ثبت رسیده است

  

 دریافت کاتالوگ آبگرمکن خورشیدی پمپدار

 

 

  

  

 


