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; tract. 
'е are reviewed the heating elements of four "solar houses", situated on 50, 52 and 53 
rees northen latitude in France and England. The use of an extra energy source is shown: 
as caldron ( house in Milton-Caines ), a thermal pump ( Rickmansworth home ) electric 
iters ( house in Englesi). The relation between the collector's surface and the surface of 
floor is indicated. In tables are given the basic parameters of the elements, 
/words: heating elements, solar houses, collectors, accumulators. 

зедсние. 
•графската северна ширина от 50, 52 и 53 градуса изисква включването на 
гьлнитслен енергиен източник при облачно и студено време. Интерес представлява и 
>еделяне на отношението между площите на колекторите и на пода. То следва да се 
I предвид в проектирането на слънчеви къщи на аналогични географски ширини. В 
и връзка е извършен анализ на четири къщи, разположени на същата ширина. 
1. Дом в Шовенси-Ле Шаго,1972, Мец, Франция. 50 градуса северна ширина. 

Автори: Ж Мишел и А.Ф. Тромб, консултант Феликс Тромб. ( фиг. I ) 
щата е едноетажна петстайна. Площта на пода е 106 кв.м. Колекторът е от въздушен 
I и представлява енергоакумулираща маса с площ 45 кв.м. Отношение между 
[екторната площ и площта на пода - 0,425. ( таблица 1 ) Остьклснието на колектора е 
1Йяо. Той е разположен вертикално на южната стена на кыцэта. 
шн на отопление. Масивната бетонна стена с черна повърхност се нагрява от 
,1гчеяите лъчи, преминаващи през двойното остькление, разположено пред същата 
на. Стената излъчва топлина към помещенията за сметка на естествената 
жулация на въздуха. През вентилационни отвори в стената може да се осъществи 
душен обмен с въздуха в околната среда.[ 1, стр. 119 -122 ] 
2. Дом в Милтон-Кейнс, 1974, Бъкингампшир.52 градуса северна ширина. 

Автори: С.В. Зоколей, П. Атсртон и Д. Ходжсс. ( фиг.2 ) 
эщ на пода- 84 кв.м. Колекторите са водни с добавка на 20% етиленгликол и са 
положени на южния скат под ъгъл от 30 градуса. Колекторна площ- 43 кв.м. 
аструкцията им е от алуминиеви прокалю- заварени панели " Алкоа" с размери 2,5 х 
Е25 м, с анодирана черна матова повърхност и изолация от стькловлакно с дебелина 
I мм. Остъклението е обикновено. Отношение между площите на колектора и на 
ia - 0,512. ( таблица 1 ) Акумулаторът е воден с обем от 5 куб.м. Той е разположен в 
пи на двата етажа. 
Начин на отопление. Топловъзпрнемащият контур осигурява топла вода в 
мулагора. Разходът на вода е or 200 до 400 литра в час. Разпределителният контур 
(ава топла вода от акумулатора. Разходът е 200 литра в час. Предвидени са три 
жулационни помпи, чийто мотори са мощност от 600 вата всеки. За отопление се 
олзва централен вентилатор - конвектор. Допълнителният източник на енергия 
!дставлява газов котел с мощносх 6,5 кВт, който е включел последователно в 
темата. Работната температура е 40 градуса С. Горещото водоснабдяване става с 
(гряване на водата в топлообменник от проточен тип. 
точник на допълнителната енергия е електрически бьрзовар.[ 1, стр. 128 -133 ] 
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Дом в Шовенси-Ле 
Шато, 1972, Мец, 

франция. 
50 106 въздух и акум. 

маса 90 45 
масивна бетонна 

стена с черна 
повърхност 

- - 0.425 

Дом в Милтон-Кейнс, 
1974, Бъкингампшир. 52 84 воден, с 20% 

етиленгликол 30 43 воден 5 30 59 0.512 

Рикмансуортския дом, 
1956, Рикмансуорт, до 

Лондон. 
52 136 стена, обърната на юг 28 пасивна система, комбинирана с топлинна 

помпа 0.206 

Дом в Енглези, 1974, 
Мелетрит. 

53 82 воден, с 20% 
етиленгликол 30 32 воден 3 - 42 0.390 

Таблица 1. Основни технически характеристики на "слънчевите къщи ". 
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Фиг.1. Дом в Шовенси - Ле Шато, 1972, Мец, Франция. 50 градуса северна ширина. Автори: 
Ж. Мишел и А. Ф. Тромб, консултант Феликс Тромб. 

-покрив-колектор,2,3- акумулиращи съдове, 4-газов котел, 5- вентилатор-конвектор. 

Фиг.2. Дом в Милтон-Кейнс. 1974, Бъкингампшир. 52 градуса северна ширина. 
Автори: С.В. Зоколей, П. Атертон иД. Ходжес. 

\) втори етаж, б) първи етаж, 1,2,3- спални, 4-баня, 5-неизползваемо пространство, 6-гараж, 
'-въздуховоди над тавана, 8- дневна, 9-стая за игри, 10-кухня, 11- изходи за въздуха на 
чавана, 12-столова, 13-таван. 
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Фиг.З. Рикмансуортския дом. 1956, Рикмансуорт, до Лондон. 52 градуса северна ширина. 
Собствен дом на автора Ж. У. Куртис. 

Риг.4. Дом в Енглези, 1974, Мелетрит. 53 градуса северна ширина. Автор само на слънчевата 
инсталация: С.В. Зоколей. 



3. Рикмансуортския дом, 1956, Рикмансуорт, до Лондон. 52 градуса северна 
ширина. Собствен дом на автора Ж. У. Куртис. ( фиг.З ) 

Двуетажна жилищна сграда. Площта на пода е 136 кв.м. Колекторът представлява 
остъклена стена, обърната на юг с площ 28 кв.м. Остъклснисто на стената е с двойни 
стъклопакети от плексиглас. 

Начин на отопление. През прозорците се осигурява нагряване от слънчевата 
радиация на вътрешните помещения. Когато няма достъп на слънчева енергия 
прозорците се завссват. Като допълнителен източник на топлина се използва топлинна 
помпа с мощност 12 кВт (работи с воден източник на топлина ). 

Охлаждане. Същата система се използва за охлаждане през лятото. [ 1, стр. 95 -97 ] 
4. Дом в Енглези, 1974, Мелетрит. 53 градуса северна ширина. Автор само на 

слънчевата инсталация: С.В. Зоколей. ( фиг. 4 ) 
Сградата представлява едноетажен частен дом. Площта на пода е 82 кв.м. Колекторите 
са воден тип с 20% добавка на етиленгликол. Колекторпата площ е 32 кв.м. Те са 
разположени на южния скат на покрива под наклон от 30 градуса. Конструкцията им 
представлява прокатно заварени алуминиеви панели "Алкоа" с размери 2,15 х 0,825 м с 
анодирана черна матова повърхност и топлоизолация от полистирол с дебелина 100 мм. 
Остъкляването е обикновено. Отношение между колекторната площ и площта на пода — 
0.390. ( таблица 1 ). Акумулаторът е воден тип и представлява контейнер от стоманен 
съд, разположен в ниша. Като допълнителен акумулатор се използва и масивния 
бетонен таван. Обемът му е 3 куб.м. 

Начин на отопление. Топловъзприемащият контур подава водата в акумулаторният 
съд. Разпределителният контур подава водата от акумулаторния съд. Отоплението сс 
осъществява с помощта на медна серпентина вградена в тавана. Работната температура 
е минимум 26 градуса С, а максималната 42 градуса С. Електронагреватели се 
използват като източник на допълнителна енергия. Те са разположени в акумулаторния 
съд. Само през лятото е осигурено горещо водоснабдяване, като водата се нагрява в 
цилиндричен топлообменник. [ 1, стр. 132 -134 ] 
Изводи: 
1. Отоплението се осъществява с помощта на въздушен колектор-енергоакумулираща 
маса, разположена вертикално на южната стена на къщата, (Дом в Шовенси- Ле 
Шато, 1972, Мец, Франция). 
2. Използват се водни колектори с добавка на 20% етиленгликол, (Дом в Милтон-
Кейнс, 1974, Бъкингамтиир) и (Дом в Енглези, 1974, Мелетрит). 
3. За отопление се използва централен вентилатор-конвектор, (Дом в Милтон-Кейнс, 
1974, Бъкингампшир ). 
4. Използвана е система за отопление от пасивен тип. ( Рикмансуортския дом, 1956, 
Рикмансуорт, до Лондон). 
5. Отоплението се осъществява с помощта на медна серпентина вградена в тавана, ( 
Доме Енглези, 1974, Мелетрит). 
6. Отношение между колекторната площ и площта на пода - 0,390, (Дом в Енглези, 
1974, Мелетрит); - 0,425 , (Дом в Шовенси- Ле Шато, 1972, Мец, Франция); - 0,512, ( 
Дом в Милтон-Кейнс, 1974, Бъкингампшир ). 
7. Топлинна помпа се използва като допълнителен източник на топлина, а също и при 
режим на охлаждане, ( Рикмансуортския дом. 1956, Рикмансуорт, до Лондон ). 
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