
СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ ПОД НАЛЯГАНЕ 

Слънчевите панели под налягане са панели, които се използват за производство на гореща 

вода. Те са направени от топлинна тръба и вакуумни тръби. Вакуумните тръби абсорбират 

топлинната енергия на слънцето, която прехвърля водата от резервоара. 

 

 

Соларните панели под налягане SPP се използват за приготвяне на гореща вода. Те са 

направени от топлинна тръба и вакуумни тръби. Вакуумните тръби абсорбират топлинната 

енергия на слънцето, която прехвърля водата от резервоара. За разлика от системите без 

налягане, тези слънчеви панели работят при мрежово налягане, не е необходимо да бъдат 

монтирани на височина, за да осигурят работа върху консуматора и могат да се използват през 

цялата година. Те са лесни за монтиране, не се нуждаят от поддръжка, не използват 

електричество (с изключение на електрическото съпротивление) и имат много добра 

производителност. Всяка тръба работи отделно. 

КОНСТРУКТИВНИ ВАРИАНТИ 

➢ Тип I - разстояние между тръбите = 80мм 

➢ Тип II - разстояние между тръбите = 100мм 

МОДЕЛ БРОЙ 
ТРЪБИ 

ВМЕСТИМОСТ 
(л) 

АПЕРТУРА 
(м2) 

Производството на БГВ при ΔT 
= 35 ° C 

Тип I - разстояние между тръбите = 80мм 

SPP-470-H58/1800-12-I 12 115 1,14 120 

SPP-470-H58/1800-18-I 18 165 1,71 180 

SPP-470-H58/1800-24-I 24 200 2,28 240 

SPP-470-H58/1800-30-I 30 265 2,85 300 

SPP-500-H58/1800-30-I 30 300 2,85 320 

Тип II - разстояние между тръбите = 100мм 
 

SPP-470-H58/1800-9-II 9 100 0,86 100 

SPP-470-H58/1800-12-II 12 150 1,14 120 

SPP-470-H58/1800-14-II 14 150 1,33 140 

SPP-470-H58/1800-18-II 18 200 1,71 180 

SPP-470-H58/1800-24-II 24 250 2,28 240 

 



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛЪНЧЕВИЯ ПАНЕЛ “SONTEC” 

➢ Максимално работно налягане: 6 bar 

➢ Резервоарни материали: 

вътрешен бойлер: неръждаема стомана с дебелина 1,2мм 

един корпус на резервоара: неръждаема стомана с дебелина 0,4мм 

опора: неръждаема стомана 

уплътнител: EPDM 

➢ Топлоизолация: полиуретанова пяна с дебелина 55мм 

➢ Поддържащ материал: неръждаема стомана 

➢ Входяща / изходяща вода: ¾ 

➢ Максимална температура на бойлера: 90°C 

➢ Задължителни аксесоари (не са част от стандартните аксесоари): 

разширителен съд - затворен 

предпазен вентил 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНА ТРЪБА (тръба H58 / 1800) 

Материал на тръбата за топлинна тръба: мед с чистота 99.93% споени със сребърна сплав 

➢ Дължина на тръбата: 1800мм 

➢ Диаметър на тръбата: 

o Външен вид: 58мм 

o Интериор: 47мм 

➢ Дебелина на стъклото: 1.6мм 

➢ Материал на стъклото: боросиликат 

➢ Коефициент на абсорбция: мин. 96% 

➢ Коефициент на емисии: макс. 8% 

➢ Вакуум: P <3.5 x 10-3 Pa 

➢ Тегло: 2,7кг 

➢ Съпротивление от градушка: диаметър 25мм 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


