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 Latvijas energoefektivitātes asociācijas eksperts 

Atjaunojamo energoresursu sekcijas vadītājs 



Taupiet savu naudu 
lietojot solāro enerģiju...  



Solar Keymark 

Keymark ir kvalitātes sertifikāts, ar kuru sertificē sērijveidā 

ražotus produktus.  

 Solar Keymark ir vienīgais ES atzītais saules kolektoru kvalitātes 

sertifikāts. Šis sertifikāts lietotājam garantē, ka minētā solārā 

sistēma atbilst Eiropas standartiem.  

Šobrīd vienīgais visās ES valstīs pielietotais solāro produktu 

kvalitātes sertifikāts, kurš garantē atbilstību ES standartiem. 



Saules kolektoru efektivitāte un lietderība Latvijas 
apstākļos 

  
Āra gaisa t= +20C 
karstā ūdens t= 60 C 

Āra gaisa t= -15 C 
karstā ūdens t= 60 C 

  Lietderības koeficients Lietderības koeficients 

Vakuuma tiešā 
caurplūduma 

kolektors karstā 
ūdens 

sagatavošanai un 
apkures 

atbalstam 0,62 0,58 

Plakanais kolektors 
karstā ūdens 
sagatavošanai 0,58 

0,3 līdz 0,48 atkarībā no 
kolektora tipa 



Saules vakuuma kolektoru 

pielietošanas iespējas Latvijā 



Solārās sistēmas enerģijas īpatsvars 
kopējā enerģijas patēriņā  



Solārās sistēmas diennakts maksimālās 
temperatūras (grādi C) 



 Solārais panelis - tips N  

 
• Saules kolektora panelis ar neselektīvu saules enerģijas absorbcijas stikla 

virsmu.   

•Melns krāsojums.  



 Solārais panelis - tips SX  
•Saules kolektora panelis ar selektīvu saules enerģijas absorbcijas stikla virsmu..  

•Selektīvais stikls papildus apstrādāts ar infrasarkano produktu, kurš nodrošina 

papildus siltuma enerģijas absorbciju, samazinot saules starojuma atstarošanos 

no kolektora virsmas  



Solārais panelis  - tips SI 
•Panelī iebūvēts saules kolektors ar selektīvu saules enerģijas absorbcijas stikla 

virsmu 

•Stikls apstrādāts ar infrasarkano produktu, kurš nodrošina papildus siltuma 

enerģijas absorbciju, samazinot saules starojuma atstarošanos no kolektora 

virsmas  



Tiešā caurplūduma solārais vakuuma 

panelis - tips VP 

•Vakuuma saules kolektors 

•VP6, VP12, VP18 



Solārā paneļa VP konstrukcija 

Turpgaitas un 

atgaitas 

pievienojums 

Sensora 

ligzda    

Akumulācijas 

caurule  

 Izolācija Ārējais apvalks 

U veida 

caurule 

Spoguļvirsma Siltummaiņas 

virsma 

Vakuuma caurule 



Solārā paneļa VP konstrukcija 
Spogulis CPC -  Compound Parabolic Concentrator 

Spoguļa forma 

veidota, lai 

starojums 

visefektīvak 

sasniegtu 

absorbcijas 

virsmu, 

neatkarīgi no 

saules 

starojuma leņķa 

attiecībā pret 

parabolisko 

koncentrātora 

spoguli. 

Tiešais no sāniem 

Tiešais 
Izkliedēts 

starojums 



Solārā paneļa VP konstrukcija 

• Noturība pret krusu “Hail resistance test of Roofing 
products” saskaņā ar DIN EN 12975-2 

• Termiskā šoka noturības tests saskaņā ar in ITW 
n°02COL 282la DIN EN 12975-2 

 

Vakuuma caurule – noturība pret ārējiem faktoriem 



No kā vajadzētu izvairīties... 



• Heat Pipe... 

Arī šis variants nebūs īstais mūsu ziemeļeiropas klimatam... 



Kolektoru paneļu uzstādīšana 

30° vasaras periodā 

60° ziemas periodā 

45° optimāls visa gada laikā 

Sīpums -   

γ orientācija – 

pēc azimuta 

Visoptimalākā ir dievnvid-

rietumu orientācija, jo šajā 

gadījumā vislabāk var 

izmantot pēcpusdienas 

sauli. 

Minimālais 

attālums starp 

paneļu grupām 

Angle 

 

Vasarā 

d 

Visu 
gadu 

D 

30° 2,0 x h 2,6 x h 

45° 2,2 x h 3,2 x h 

60° 2,3 x h 3,5 x h 

γ ≤ 5° 

Sud 

 

 



Automātika un 

kontrole 



 Solāra grupa  SSX 12 līdz SSX 38 
Bez iegūtā siltuma uzskaites funkcijas 

• Nominālais spiediens: 10 Bar 

• Darba temperatūra: 120 °C 

• Max.temperatūra: 160 °C (līdz 20sekundēm) 

• Ir visi temperatūras un plūsmas sensori 

• Ārējie vītņu pieslēgumi 1” M 

 

Drošības vārsts 6 bar / 87 psi 

 Termometri 

Manometers 10 bar / 145 psi 

Cirkulācijas sūknis 

Deareators ar gaisa 
ventīli 

Plūsmas regulātors ar šķidruma 
uzpildes un izlaides krāniem  



Solāra grupa SSC 40 ar integrētu siltuma enerģijas uzskaites funkciju  

• Nominālais spiediens: 10 Bar 

• Darba temperatūra: 120 °C 

• Max. temperatūra: 160 °C (līdz 20s) 

• Solārā stacija ECS3 ar 3 sensoriem plus siltuma uzskaites sensors 

• Ārējie vītņu pieslēgumi 1” M 

 

Drošības vārsts 6 bar / 87 psi 

Manometrs 10 bar / 145 psi 

Plūsmas regulātors ar šķidruma 
uzpildes un izlaides krāniem 

Cirkulācijas 
sūknis 

Deareātors ar gaisa 
ventīli 

Termometri 

Elektroniskā mērījumu sistēma 
(plūsma un temperatūra) 



Solārā stacija ECS 3 

1. Temperatūras sensori PT1000, 3gab. – 180 °C 

 

2. Trīs sensoru ieejas 

 

3. Viena izeja, kas regulē cirkulācijas sūkņa ātrumu 

 

4. 15 dažādi solāro hidraulisko shēmu varianti 

 

5. Pretsala aizsardzības funkcija 

 

6. “Anti Legionella” aizsardzības funkcija  

 

7.Temperatūras sensoru kalibrācijas iespēja 

 



Solāro sistēmu karstā ūdens 

akumulācijas tvertnes HE1 



Daži “sliktie”piemēri kā nevajag.... 



Daži “sliktie”piemēri kā nevajag.... 



Daži “sliktie”piemēri kā nevajag.... 



Paldies par uzmanību! 

Valdis Šakars 

energy@avk-energy.lv 

Mob.tālr. +371-294-283-94 

mailto:energy@avk-energy.lv
mailto:energy@avk-energy.lv
mailto:energy@avk-energy.lv

