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Примери от световната практика показЕат различни възможности за
използуване на ламелите при проектирането на тага наречените "слънчеви" къщи.
Съчетаването на тези ламели и други части от системите за въздушно слънчево
отопление с елементи от сградата е особено ефективно за отоплителния режим на
помещенията. Акумулираната топлина от слънцето се използва рационално, като
нейното разпределение към вътрешните помещения на сградата - жилищни
помещения, подпокривно пространство, въздуцни канали се определя от
избраните циркулационни контури, обслужвани от клапи и вентилатори,

В тази връзка една възможност дава решението, разкрито в патент с per.
№9762271/

Патент за изобретение 97622. /фиг. 1-4/.
Техническа същностна характерната особеноот на решението.
Предвидените ламели 2 са разположени във вгздушното пространство 1. То

е оформено между южна вертикална прозрачна прграда 9 и южна стена 3 на
сградата. Едната страна на ламелите 2 е покрита t отражателно покритие 4, а
другата им страна - с поглъщащо покритие 5. Второ поглъщащо покритие 5 е
разположено върху южната стена 3. В дъното 40 на въздушното пространство 1 са
оформени външни отвори 39 и вътрешни отвори 38. Въздушното пространство 1 е
свързано с въздушни канали 10 с помощта на отвори, разположени в горната част
на стената 3. Каналите 10 са разположени между вънина оребрена напречна стена
22 и вътрешна напречна стена 21, и между две вътрелни напречни стени 21. Зад
тези отвори, в долната част на каналите 10 са разположени вентилатори 37.

Характерни положения на ламелите 2.
Ламелите са с наклон 45° и са ориентирани яз дясно спрямо стената 3.

Благодарение на отвореното положение на ламелите 2 през деня
югозападните слънчеви лъчи ще се поглъщат от второго поглъщащо покритие 6.
Слънчевата енергия ще се акумулира в южната стена 3.

Ламелите са с наклон 43° и са ориентирани на ляю спрямо стената 3. /фиг,2/.
Благодарение на отвореното положение на ламелите 2 през деня

югозападните слънчеви лъчи ще поглъщат от второтс поглъщащо покритие 6.
Слънчевата енергия ще се акумулира в южната стена 3.

Ламелите са ориентирани перпендикулярно на стената ЗУфиг.З/.
Южните слънчеви лъчи падат директно на стената 3, като се поглъщат от

поглъщащото й покритие 6. Ако слънчевите лъчи or ляво на ламелите 2 не падат
точно под 90° към стената 3, то те ще падат върху зтражателното покритие 4 на
ламелите 2 и от него ще се отразяват към стената 3, където те ще се поглъщат също
от поглъщащото й покритие 6.

Ако слънчевите лъчи от дясно на ламелите I не падат точно под 90° към
стената 3, то те ще се поглъщат от поглъщащото ия покритие 5.В зависимост от
разстоянието между две съседни ламели 2 може да ct получи и случай, при който
част от тези лъчи ще падат и директно на стената 3, като ще се поглъщат от
покритието й 6.
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Намелите са в затворено положеиие./фигЖ
Това е тяхното положение през нощта или през деня при студено и облачно

време. Оформени са две пространства - външно въздушно 8 и вътрешно въздушно
7. При затворено положение външните отвори 39 от дъното 40 принадлежат на
външното пространство 8, а вътрешните отвори 38 - на вътрешното въздушно
пространство 7.

Въздушно отопление на сградата при отворено положение на люлелите 2
/при студено, но слънчево време/.

Топлият въздух, получен от парниковия ефект на пространството 1 с
помощта на вентилаторите 37 се прехвърля към въздушните канали 10. В тези
канали 10 този топъл въздух ще затопля повърхностите на напречните стени -
външни 22 и вътрешни 21. По-късно стените 21 ще излъчват акумулираната
топлина към съседните помещения.

ВЪЗДУШНО отопление на сградата при затворено положение на ламелите 2
/при студено и облачно време през леня и през ношта/.

Южната стена 3 ще излъчва акумулираната топлина един път към
помещенията, а втори път - към вътрешното въздушно пространство 7. Чрез
вентилатори 37 топлият въздух от пространството 7 ще се подава към въздушните
канали 10. От тези канали 10 с помощта на клапи, той ще бъде насочен към
подпокривното пространство, а от него с помощта на други вентилатори - към
северните вертикални канали на сградата и към подовите й канали. От тези подови
канали през отворите 38, въздухът отново ще попадне във вътрешното въздушно
пространство 7. Според случая външните отвори 39 могат и да бъдат затворени
със съответни клапи.

Предимства на решението са:
- налице е по-пълноценно използване на топлия въздух, получен от

парниковия ефект на въздушното пространство 1 благодарение на това, че:
през деня при слънчево, но студено време този въздух може да се нагнетява в
каналите 10 чрез вентилаторите 37, а през деня при студено и облачно време, и
през нощта, през зимата, например, акумулираната топлина през деня от
стената 3 ще се излъчва както към вътрешните помещения, така и към
вътрешното въздушно пространство 7; чрез същите вентилатори 37 ще има
нагнетяване на по-топъл въздух към каналите 10, оформени между външната
напречна стена 22 и вътрешната напречна стена 21, или само между две
напречни вътрешни стени 21.

има възможност за удължен път на циркулация на топлия въздух
благодарение на това, че каналите 1 могат да бъдат свързани чрез клапи с
подпокривното пространство на сградата; от тука топлият въздух с помощта
на други вентилатори може да се насочи към вертикалните северни канали на
сградата и към нейните подови канали.

Област нз приложение.
Решението може да намери приложение при изграждането, например на

едноетажни слънчеви къщи, чиято обемно-пространствена структура включва ча-
сти, като ламели, въздушни пространства с парников ефект при южната стена, ве-
нтилатори, въздушни канали и други, а въздушните канали са разположени между
ламелите в затворено положение и южната стена, или са разположени между
външна напречна и вътрешна напречна стена, или - между две съседни напречни
стени.
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фиг.З. Ламелите са ориентирани перпендикулярно на стената 3.

9 8 5 2 4 7 6 3 3§

,о о п

.ламелите са в затворено положение.


