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FOTOVOLTAIČNI SISTEMI VGRAJENI V TOPLO ZRAČNE SPREJEMNIKE SONČNE 
ENERGIJE  

Pri snovanju ogrevalnih sistemov za nizkoenergijske hiše (NEH) v veliko primerih 
koristimo toplo zračne sprejemnike sončne energije Zaradi slabe sposobnosti 
zraka za akumuliranje in prenos toplote so potrebne takšne rešitve, ki bodo 
ogrevalni sistem naredile dovolj učinkovit in cenovno spremenljiv. V sestavku 
so opisani toplo zračni sprejemniki sončne energije v povezavi s fotovoltaični 
sistemi, ki jih lahko uporabimo za ogrevanje prostorov in pripravo tople 
sanitarne vode.  

1. Način delovanja toplo zračnih SSE  

Osnovna načina toplo zračnega ogrevanja sta sledeča: 

• Solarno ogrevanje z ventilatorjem. Zunanji zrak vodimo skozi 
zastekljeni ali nezastekljeni sprejemnik sončne energije direktno v 
prostor (slika 1) ter ga istočasno prezračujemo in ogrevamo. 

• V sprejemniku segreti zrak odda toploto v toplotnem prenosniku 
zrak/voda(sliki 2). Pri tem sistemu se zrak v sprejemniku sončne 
energije ogreje in odda toploto v toplotnem prenosniku zrak/voda. 
Ker je toplotni prenosnik vgrajen v vmesnem prostoru na fasadi, ga 
moramo primerno zaščiti proti zmrzovanju. V primeru, da imamo 
zaščito pred zmrzovanjem (predvsem ponoči) izvedeno tako, da 
dovajamo toploto preko klasičnega radiatorskega ali talnega 
ogrevanja, se lahko zaščitni tekočini pred zmrzovanjem odpovemo.  
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2. Možnosti uporabe toplo zračnih SSE  

Enodružinske hiše so zelo primerno za vgradnjo solarnega prezračevanja in 
ogrevanja, ker imajo dokaj veliko razmerje med površino prostorov in njihovo 
prostornino. Pri načrtovanju prezračevanja zgradbe je pomembna cena, ki je 
pri solarnem sistemu predvsem odvisna od cevne instalacije in potrebnem 
obsegu regulacije sistema. Pomembno je, da pri načrtovanju predvidimo 
toplotni hranilnik, da lahko podnevi uporabimo pasivno sončno energijo skozi 
okna.  

Pri učilnicah in športnih dvoranah se da optimalno koristiti uporabo solarne 
energije. Moderne šole in vrtci imajo pogosto zastekljene velike vhodne 
površine ali avle. Te površine lahko uporabimo kot zračni sprejemnik toplotne 
energije, če na zgornji površini poskrbimo za odsesavanje toplega zraka iz 
prostora.Tudi okna lahko uporabimo kot sončne sprejemnike, predvsem v 
učilnicah, kjer so okna na južni strani. Topel zrak, dovajamo nato v prostore na 
severni strani.. S takšnim načinom lahko segrejemo od 30 do 60 % potrebnega 
zraka in prihranimo znatno količino toplotne energije. Kombinacija zračnega 
ogrevalnega sistema s talnim ogrevanje ima prednost v otroških vrtcih, kjer se 
otroci ponavadi igrajo na tleh.  

Športne dvorane imajo velike površine, predvsem stropne in malo oken. 
Športne dvorane se ogrevajo do 15° C, ker zaradi športnih aktivnosti prihaja 
do velike oddaje toplote. Temperatura 15° C v prostoru je za delovanje toplo 
zračnih sprejemnikov zelo primerna, skoraj idealna. Enako pomembno kot 
ogrevanje je tudi prezračevanje, da se izognemo prekomerni vlažnosti v 
prostoru in neprijetnim vonjavam. Temperatura zraka naj bo takšna, da lahko 
preko toplotnega prenosnika zrak/voda segrejemo tudi sanitarno vodo za 
tuširanje.   

Zračni sprejemniki kot medij uporabljajo zrak, kar pomeni, da imajo v 
primerjavi z vodnimi sprejemniki (kolektorji) izredno malo toplotno maso. 
Zaradi tega jih lahko izkoriščamo tudi v zelo kratkih sončnih obsevanjih, kjer se 
površina vodnega sprejemnika ne bi pričela niti segrevati. Zrak se po segretju 
spelje do toplotnega prenosnika. Glede na medsebojno smer toka obeh 
medijev (zrak,voda) je primernejši navzkrižni tok oziroma proti smerni 
prenosnik. Kratki temperaturni preskoki se prenašajo na vodni sistem. Od 
prenosnika se segreta voda, ki ima temperaturo od 25 do 80° C vodi do 
hranilnika toplote (slika 3).  

3. Fotovoltaični sistemi integrirani v toplo zračne SSE  

Na sliki 4 je prikazana shema izvedbe toplo zračnega sprejemnika sončne 
energije, ki ima integriran manjši fotovoltaični sistem - sončne module. 
Sprejemnik je sestavljen iz satovja - zračnih kanalov izdelanih iz Al, toplotne 
izolacije nameščena pod kanali in zaščitnega stekla, ki pokriva satovje. 
Električno energijo, ko jo pridobimo s sončnimi moduli, koristimo za pogon 
ventilatorja. Hladen zrak vstopa v satovje, kjer se segreje. Dokler ne posije 
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sonce, ni proizvodnje elektrike in tudi ne kroženja zraka skozi satovje, saj 
ventilator miruje. K o sonce zaide, se ventilator ustavi in ogrevanje se 
samodejno prekine. Nezaželeno vpihovanje ne segretega zraka v prostor ni 
možno. Ker je satovje oblikovano v obliki črke »U«, ne prihaja do samodejnega 
pretoka zraka v kanalih. Gibljivi del je samo rotor ventilatorja, ki obratuje 
izredni tiho in zanesljivo. Topel zrak lahko vpihujemo direktno v prostor ali pa 
preko toplotnega prenosnika (možna je tudi uporaba toplotne črpalke) 
segrevamo ogrevno vodo za pripravo tople sanitarne vode . Hladen zrak 
vstopa v satovje, kjer se segreje.  

 

 Tehnični podatki SSE:  

V tabeli 1 so prikazani osnovni tehnični podatki toplo zračnega sprejemnika sončne 
energije.  

Toplotna moč  1350 W 
Električna moč PV - modula  26 Wp

Stanovanjska ogrevalna površina 15 - 30 m2 (energijsko 
varčne in NEH) 

Nazivna moč ventilatorja  18 W 
Površina SSE 2,0 m2 (dimenzije 2000 x 

1000 x 135) 
Masa 45 kg 
Absorber - material  Al 
Pretok zraka  150 - 380 m3/h 
Tlačni padec 6 - 20 Pa 
Debelina varnostnega stekla  4 mm 
Maksimalni trenutni izkoristek  83 % 
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Na diagramu na sliki 3a je prikazana toplotna moč SSE v odvisnosti od 
sončnega obsevanja.  

 

S toplo zračnimi sprejemniki sončne energije lahko koristni uporabimo približno 
70 % vsega sončnega obsevanja. Tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah 
dosegamo temperature ogrevnega medija do 40 °C. V primeru, da SSE 
koristimo za pripravo sanitarne vode za 4 člansko družino in ogrevanje 
energijsko varčnih hiš in nizko energijskih hiš (NEH) ogrevalne površine 100 - 120 
m2 (v krajih s primernim celoletnim sončnim obsevanjem, ogrevalni režim 
40/30°C) potrebujemo približno 15 - 20 m2 površine sprejemnikov sončne 
energije ter dva hranilnika toplote kapacitete 750 - 1000 litrov in 250 litrov. 
Večji hranilnik toplote služi za ogrevanje in je ločen od hranilnika toplote za 
toplo sanitarno vodo. V času, ko ni dovolj sončne energije na razpolaga, 
toplotne potrebe pokrivamo s primernim drugim klasičnim virom toplote (kotel 
na plin ali olje, električni grelnik vode). Z uporabo solarne energije lahko 
prihranimo približno 260 - 280 kg CO2 in 60 - 70 litrov olja na 1 m2 SSE.  

3.1. Področje uporabe  

Sprejemniki sončne energije za delovanje ne potrebujejo nobenega dovoda 
zunanje energije. Uporabni so za ogrevanje in prezračevanje različnih 
objektov družinskih hiš, počitniških hišic ipd., slika 5 in 6 ). S pripiranjem vstopne 
lopute lahko reguliramo pretok vpihanega zraka in deloma uravnavamo 
temperaturo in vlago v prostoru (ogrevanje in zračenje prostora, kjer topli zrak 
direktno vpihavamo v prostor). Pri direktnem vpihovanju zraka v prostor 
namestimo v dovodni sistem ustrezne filtre za vstopni zrak in tudi izstopni zrak, 
če imamo vgrajen še rekuperator toplote. 
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Na sliki 6 in 7 je prikazana vgradnja toplo zračnega SSE na zunanjo steno. 
  

  
  
3.2. Prednosti in slabosti zračnih sprejemnikov sončne energije 
  
Toplo zračni sprejemniki imajo določene prednosti v primerjavi pred vodnimi 
sprejemniki. Prav tako imajo tudi določene slabosti. Poglejmo najprej 
prednosti: 
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• primerni so za starejše zgradbe, kjer moramo izvesti sanacijo fasade in tako 
istočasno rešimo tudi problem prezračevanja,  

• primerni so za nizko energijske zgradbe z kontroliranim prezračevanjem, 
• primerni za sušenje kulturno – zgodovinskih objektov, cerkva, gradov, ki traja 

daljše obdobje (odstranjevanje vlage in izsuševanje zidov), 
• primerni so za zgradbe, ki so izpostavljene cestnemu hrupu (vgrajene 

dvojne fasade služijo kot zvočni zid), 
• primerni so za pisarniške zgradbe, industrijske zgradbe in skladišča, ker jih 

lahko vgradimo v fasado, 
• primerni so poleg ogrevanja in prezračevanja tudi za odstranjevanje vlage 

iz prostorov, 
• primerni so za počitniške hišice, za naravno cirkulacijo zraka ali cirkulacijo 

zraka z ventilatorjem, 

• primerni so za ogrevanje prostorov, prezračevanje in pripravo tople 
sanitarne vode, 

• primerni za ogrevanje vode v bazenu, talno ogrevanje rastlinjakov in 
cvetličnjakov, 

• zračni sprejemnik za delovanje ne potrebuje vode, zato odpade zaščita 
pred zmrzovanjem (razen pri sistemu zrak /voda za segrevanje sanitarne 
vode), 

• reakcijski čas je pri zračnih sprejemnikih minimalen in pričnejo delovati takoj, 
ko na njih posije sonce.  

Slabosti toplo zračnih sprejemnikov s sledeče:  

• zračni sprejemniki so lahko problematični zaradi zvočne obremenitve 
okolice (zaradi zaščite pred zvokom, moramo izbrati primerno hitrost zraka, 
ki ne sme vstopati v sprejemnik, iz sprednje stran), 

• prah in vlago v odprtih sistemih moramo regulirati z vgradnjo ustreznih filtrov 
in odvajalnikov kondenzata, 

• zaradi velikih pretokov segretega zraka, potrebujemo relativno velike 
preseke kanalov.  

4. Zaključek  

Pri načrtovanju ogrevalnih sistemov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode za NEH 
s toplo zračnimi sprejemniki sončne energije je potrebno razpolagati s pravilnimi podatki 
glede klimatskih pogojev oz. lokacije zgradbe, specifične letne porabe toplote (30 – 50 
kWh/m2 leto), letnimi količinami globalnega sončnega obsevanja, nagiba strehe, usmeritve 
SSE, izkoristka instalacije in seveda časovnim obdobjem uporabe solarnega sistema. 
Toplozračni sprejemniki sončne energije omogočajo številne kreativne in individualne 
rešitve pri različnih sistemih za ogrevanje in prezračevanje.  

Bojan Grobošek, univ.dipl.inž.str. 
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