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Päikese kiirgus ja soojuse tootmine 

Ülevaade – Päikesekütte süsteemid ja käidurežiimid 

• Plaatkollektorite üldpõhimõtted 

• Vaakumtoru kollektorite üldpõhimõtted 

• Vastuvoolu (kaudse voolusega) vaakumtoru kollektorid/ soojustoru põhimõte 

• Otsevoolu vaakumtoru kollektorid/ liidetavad paraboolsed kontsentraatorid (Compound Parabolic Contsentrator - CPCs) 

• Soojuskandja omadused 

Projekteerimise ja paigaldamise nõuded 

• Kollektorite orientatsioon/ kalle & tõhusus 

• Kollektori seadistamine/ kollektori vooluringid 

• Tichelmann’i printsiip/põhimõte 

• Seiskumise käsitlemine 

Ülevaade teemadest 
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Tehniline & majanduslik tõhusus 

• Vahe kollektori ja süsteemi saagikuses/tootlikkuses. 

• Aastane päikesesoojuse kasutuse suhe (kui palju 
suudab kollektor katta soojuse vajadusest). 

• Aastase päikesesoojuse kasutuse suurendamine 
soojuse salvestamise kaudu. 

Võrkudesse sisendamise põhimõtted 

• Päikesekollektorite hüdrauliline ühendamine. 

• Päikesesoojus ühendatuna muude allikatega 
(kütused). 

Lisa & Ülevaade pilootprojektidest 

 

 

Ülevaade teemadest 
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Kesk-Euroopa keskpäevane päikesekiirgus on ligikaudu: +/- 1000 watts / m2 
(heade ilmastikuolude juures) 

Kesk-Euroopa aastane päikesekiirgus on ligikaudu: +/- 125 W/ m2  

    (sellest 1/8 on ideaalsed ilmastiku tingimused) 

Ligikaudne päikesekiirgus kollektoril:  

 1/8 x 24h (3h ööpäevas)  

 või 1/8 x 8760 h/a = +/- 1100 töötundi/a 

  +/- 1100 kW/h per m2a 

 

Päikesekiirgus & soojuse tootmine 
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Näite allikas: Arbeitsgemeinschaft QM Fernwärme (2017): planning manual District heating (kaugkütte kavandamise ja projekteerimise juhis) 
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Source: Meteonorm 2008 

Päikesekiirgus & soojuse tootmine 

Aastane toodang sõltub 
mitmetest asjaoludest 

• ilm 

• Kollektori tüüp 

• Koha eripära 

• Jaama dimensioneerimine 
ja energiakasutus 

• Kollektori paigaldusnurk 

• Jne … 



Ülevaade – Päikeseküttesüsteemid & käidurežiimid 
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Allikas & copyright: Stefan Simonides Allikas: Ritter XL Solar Allikas: Ritter XL Solar 

Kuhu paigaldada päikesekollektorid? 

• Maapinnale paigaldatud kollektorid 

(odavaim lahendus; sõltub maa hinnast, torustike kaugus 
tarbijast, üldine soojuse kasutamine, salvestamine & palju muid 
parameetreid) 

• Katusele paigaldatud kollektorid (pakub huvi suurte 
lamekatuste korral) 

 

Kõige tavalisemad kollektoritüübid turul? 

• Lamekollektorid 

• Vaakumtorukollektorid 

 



Ülevaade – Päikeseküttesüsteemid & käidurežiimid 
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Allikas: AGFW-Project GmbH 

Lamekollektor Vaakumtorukollektor 

Vastuvooluline (kaudne 
voolus) - soojustoru 

Pärivooluline 
(otsevooluline) 

Paraboolpeeglitega kollektor 



Lamekollektorite juures 
kasutatakse lamedat 
absorbeerivat 
(päikesekiirgust neelavat) 
plaati, mis on isoleeritud 
mineraalvilla, 
vahtpolüuretaani või 
muude materjalidega. 

See isoleerimine on vähem 
efektiivne kui vaakum- 
torukollektorite vaakumi 
isolatsiooni võime. 

Suure jõudlusega 
lamekollektorid töötavad 
vasktoru neelduritega. 

 

Plaatkollektorite üldpõhimõtted  
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Allikas & copyright: Stefan Simonides 
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Plaatkollektorite üldpõhimõtted 

Allikas: sunpower 

Aastane saagis (saadav 
soojus) on ~ 500-550 kWh 
kollektori kogupinna kohta. 

Töötemperatuur peaks olema 
30–80 ° C. 

Hea planeerimise korral võib 
see saavutada 
stagnatsioonitemperatuuri 
vahemikus 150–200 ° C. 

Võib paigaldada järjestikku või 
paralleelselt. 

Paigaldusnurka saab  muuta. 

Lamekollektorid töötavad 
tavaliselt veega ja 
antifriisivedelikuga. 



Vaakumtorukollektorite üldpõhimõtted  
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Allikas: Ritter XL Solar 

Allikas: Ritter XL Solar 

Allikas: Solites 



Vaakumtorukollektorite üldpõhimõtted  
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Vaakumtorukollektorid on tavaliselt kaheseinaliste 
klaastorude (kontsentrilised)  paralleelsete ridadega. 

Väga hea soojusliku isolatsiooni annab kontsentriliste 
klaastorude vaheline vaakum. 

Soojustorudelt kandub soojus soojuskandjale (kaudne voolus) 
või otsevooluliini pidi edastatakse soojus soojuskandjale „U-
kujuliselt“ painutatud klaastoru abil, mis asetseb suurema 
klaastoru sees. 

Kõrgeim saavutatav temperatuuri nivoo on 200 °C kuni 
350°C. 

Kõrgem soojuse sidumise (kogumise) efektiivsus, võrreldes 
plaatkollektoriga temperatuurivahemikus üle 80 ° C. 

Samuti on efektiivsuse tase kõrgem kui lamekollektoritel 

Plaatkollektoriga võrreldes suurem investeering. 

Allikas: Viessmann Werke  

Allikas: Ritter-XL-Solar 



Vaakumtorukollektorite üldpõhimõtted  
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vacuum 
glas 

absorber 

Heat pipe 
Heat exchange 

vacuum 
glas absorber 

vacuum glas absorber 

Heat pipe Heat exchange 

vacuum glas absorber 

Flow line 

Flow line 

Return line 

Return line 

Allikas: Solarwärme (2014); translated & adjusted  

Sydney tube with heat pipe (indirect flow) 

Evacuated tube & heat pipe principle (indirect flow) 

Evacuated tube (direct flow) 

Evacuated tube or Sydney tube (direct flow) 



Kaudse voolusega vaakumtorukollektor või soojustoru põhimõttel töötav kollektor  
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Allikas: baunetz_wissen 

Soojustoru paigaldatakse soojust neelava plaadi taha. 

Toru täidetakse soojuskandjaga (peamiselt vesi või alkohol negatiivse rõhu alla - 
alarõhk). 

Soojuse ülekandumine toimub toru ülaosas olevas laiendis (ampulli taoline) 

(soojuskandja kondenseerub seal  loovutab soojuse kollektoris voolavale soojuskandjale (vesi, 
glükool.) 

 kondenseerunud soojuskandja valgub tagasi klaastoru alumisse ossa ja soojeneb jälle ja aurustub 
ning aur jõuab ülesse ampulli, kus kondenseerub uuesti). 

Kollektoripaneel peab olema kaldasendis (horisontaalsena ei tööta). 

 

Töötab ka madala radiatsiooni korral, sest kondensaat aurustub juba madalal 
temperatuuril 25 °C (kollektoris oleva vedeliku temperatuur). 

 Väiksem rõhukadu otsese soojusvahetuse tõttu vooluliinil. 



Vaakumtorukollektor 
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Välimine klaastoru 

Vaakum 

Kattekiht (nt must kroom 
või must nikkel) 

Sisemine klaastoru 

Vasktorus sisaldav 
klaastoru 
Vasktorud 

Soojuskandja 

Allikas: Ritter-XL-Solar 



Paraboolpeeglitega päikesekollektor (CPCs) - liidetav 
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sunlight 

inner 
glass tube 

outer glass tube 

Heat-conducting 
profile (e.g. copper) 

vacuum 

High selective coating 

Võime peegeldada absorbeerijale 
kogu langevat kiirgust laiades 
piirides 

Orientatsiooni Päikesele saab 
muuta, kui kasutada parabooli 
kahe sektsiooni vastamisi olevat 
küna 

Mitmekordse sisemise 
peegelduse abil leiab kogu 
kollektori vastuvõtunurga avasse 
sisenev kiirgus tee neelaja pinnale 

 Suur investeeringu maksumus 
Allikas: Frank Tebbe 



Soojuskandja omadused 

18 

Kaugkütte soojuskandja (SDH) tähtsad omadused: 

Kõrge temperatuuri stabiilsus 

Madal viskoossus (soojusvõimsuse tõttu) 

Kõrge soojusvõimsus (-tootlikkus) 

Sobivus keskkonnaga (vähene keskkonnaoht) 

Ei tekita korrosiooni (pehmendatud vesi etc.) 

Külmakindlus (tavaliselt vee ja alkoholi segu; e.g propüleenglükool) 

 

 

 

SDH (solar district heating) - soojuskandja ≠ kaugküttesüsteemi vesi 

Soojus kantakse üle kaugküttekatlamajas / soojusalvestis 
soojusvahetite abil  

Soojus kantakse üle kaudse voolusega vaakumtorukollektori 
ülaosas 

Allikas: Volker Quaschning 



Projekteerimise ja paigaldamise nõuded  
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Kollektori orientatsioon/ kalle (seadenurk) & tõhusus 

Allikas: www.solargyaan.com 



Projekteerimise ja paigaldamise nõuded  
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Kollektori orientatsioon/ kalle (seadenurk) & tõhusus 

Absorbeerija saab kõige rohkem energiat siis, kui kollektori telg on päikesekiirtega absoluutselt risti: 

  see muutub pidevalt kella- ja aastaajaliselt, 

  seega peavad kollektorid olema suunatud laiuskraadi järgi ja mingi kaldenurga all. 

Euroopas on tavaliselt 25 ̊ to 45 ̊ kõige ideaalsem päikesekollektorite paigaldamisel olev “kaldenurk päikesekiirte 
suhtes ” kuid kuni 60° katustele (viilkatused) võib neid paigaldada. 

Mida suurem on kaldenurk, seda rohkem saab soojust talvisel ajal e madala radiatsioonitaseme ajal. 

  kõrged kalded (suur kaldenurk) minimeerivad suvel tootmise piike ja termilist stagnatsiooni, aga ka   
 kõrget temperatuuri taset 

 

 Orienteerimine sõltub alati asukohaspetsiifilisest vajadusest / kavandatud soojuse kasutamisest (ruumi 
kütmine / sooja tarbevee ettevalmistamine / või mõlemad / hooajalise salvestamisega või ilma) / 
soojusvajadusest jne. 



Projekteerimise ja paigaldamise nõuded  
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East SE South SW West 

Näite allikas: Paradigma (translated and adjusted) 

Kollektori orientatsioon/ kalle (seadenurk) & tõhusus  

Arvutuslik NÄIDE päikesekollektorite erinevatele tüüpidele.  
• Asukoht: Würzburg, Saksamaa 
• Seadenurk: 75°, orienteeritus muudetav 
• Keskmine kollektori temperatuur: 75 C° 

Arvutuslik NÄIDE päikesekollektorite erinevatele sortidele.  
• Asukoht: Würzburg, Saksamaa 
• Orienteeritus lõunasse; muudetava kaldega 
• Keskmine kollektori temperatuur: 75 C° 



Projekteerimise ja paigaldamise nõuded  
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Allikas: Dimplex (2010) 

Kollektorite seadistus/paigaldus 



Projekteerimise ja paigaldamise nõuded  
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Kollektorite seadistus & soojuskandja ringlus 

 Suuremastaabilistes päikesekollektorite parkides võib kollektorid ühendada järjestikku ja/või paralleelselt 

Järjestikune ühendus 

Suur rõhukadu 

Suurem pumba võimsus 

Ühtlane vooluhulk 

Suur vooluhulk   

Vähem torusid/ madalam 
investeeringu maksumus 

 

Paralleelne ühendus 

Väiksem rõhukadu 

Väiksem pumba võimsus 

Voolu hulga ühtlustamiseks 
vaja rakendada Tichelmann’i 
printsiipi  

Väiksem vooluhulk 

∆T järjestikku paigutatud 
kollektorite arvust 

Sobiv suurtele kaugkütte 
kollektorjaamadele 



„Tichelmann’i - printsiip“ (põhimõte):  

• Pealevooluliini ja tagasivooluliini  võrdne pikkuse  suhe, 

• Soojuskandja (kuum keskkond) läbib alati sama vahemaa, 

• Võrdsed rõhukaod süsteemis, 

• Võrdne massivooluse jaotus. 

 

 Vajatakse rohkem torusid. 

 Vaja on vähem reguleerimisvaeva nt läbi juhtventiilide. 

Projekteerimise ja paigaldamise nõuded  
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Seisaku käsitlus 
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Projekteeritav temperatuur 

Projekteeritav temperatuur on maksimaalne  temperatuur, mida päikesekollektor või kollektorikontuuri osa talub kahjustumata. 
Kogu kontuuri projekteeritava temperatuuri määrab madalaima kavandatud temperatuuriga kollektorikontuuri komponent. 

Käidu ehk töötemperatuur 

Töötemperatuur on määratletud kui päikesekollektori või kollektorikontuuri maksimaalne temperatuur, mille juures toimub 
tavapärane töö: 

  määratud maksimaalse salvestustemperatuuriga, 

  määratud ühendatud kaugküttesüsteemi soojuse vajadusega. 
Seisak - stagnatsioon 

Stagnatsioon e seisak kirjeldab päikese termilise süsteemi (päikesekollektorite) olekut, mille korral (mis tahes põhjusel) voolus 
kollektorahelas katkeb, kuigi kollektorikontuuri tööks on piisavalt päikese kiirgust. 

 päikesekollektoris olev vedelik (soojuskandja) kuumutatakse temperatuurini, kus neeldunud energia võrdub kadudega 

(Allikas: Frank, E., Mauthner, F., & Fischer, S. (2015). Overheating prevention and stagnation handling in solar process heat applications. International Energy Agency-Solar Heating 
and Cooling Task, 49.) 



Seisaku käsitlus 
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(Tsiteeritud: Frank, E., Mauthner, F., & Fischer, S. (2015). Overheating prevention and stagnation handling in solar process heat 
applications. International Energy Agency-Solar Heating and Cooling Task, 49.) 

„Seisakut võib käsitleda… 

…kui stagnatsioon on aktsepteeritud 

 töörežiim!“ 

 

„Ülekuumenemise ennetamine/ 

ärahoidmine… 

... Kui stagnatsioon ei ole aktsepteeritav 
töörežiim!“ 

 

Keymark-Certificates: http://www.estif.org/solarkeymarknew/ 

Konstruktsioonilised ettevaatusabinõud, tehase mõõtmete turvakontseptsioon peavad olema planeerimise/ 
projekteerimise etapis olulised aspektid! 

(Allikas: www.estif.org) 



Stagnatsiooni mõju: 

Rõhu langemine ja auru moodustumine kollektoris 

Aurustumine algab kollektori kontuuris 

Kõrge surve kollektori komponentidele (nt pumba tihenditele) 

Võimalik glükooli eraldumine soojuskandjast (vedelikust) 

 

Stagnatsiooni aegne toimimine: 

Soojuskandja väljalaskmine (eriti vajalik enne stagneerumist kui soojuskandjaks on glükool(isegu) 

Lülitada välja pumbad ja alandada ülerõhku 

Aktiivne jahutamine nt põhjaveega ja teise soojusvahetiga (vaja on lisakaevu) 

 Stagnatsiooni aktsepteerimine töörežiimina tuleb projekteerimise ja rakendamise etapis läbi 
mõelda ja planeerida 

Seisaku käsitlus 
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Tehniline ja majanduslik tõhusus  
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… hommikuse soojenemise ja öise jahtumise tõttu 

… torudest ja ventiilidest 

… salvestamisest 

… stagnatsioonist 

… aktiivsest külmumise vastasest abinõudest 

… antifriisist (vedelikust) 

… soojusvahetitest 

 

Erinevus on tingitud… 

Kollektori 
saagis/tootlikkus 

Süsteemi 
maksimaalne 

saagis/tootlikkus 

Kollektori tootlikkuse ja süsteemi 
maksimaalse tootlikkuse erinevust saab 
ligikaudselt hinnata, võttes selleks 10% 
aastasest kiirgusest 

Erinevus kollektori ja süsteemi vahel 



Aastane päikesesoojuse kasutuse suhe  
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Kasutuse suhe sõltub: 

Päikesesoojuse tootmise integreerimine kaugküttesüsteemidesse (sisestamise koht: pealevoolu/ 
tagasivoolu) 

Planeeritud soojuse kasutus ja töötemperatuuri tase 

(sooja tarbevee soojendamine, ruumide küte, põrandaküte, jne) 

Ehitiste olukord (arenduspiirkond, olemasolevate ehitistega ala)  

Päikesekütte süsteemi kujundus (tasanduspaagiga, hooajalise salvestiga või otseühendusega) 

Otsene või kaudne toide (kaugküttevõrku) 

 Määratud kontrollväärtusi ei ole! (kasutuse suhe tuleb määrata igale projektile eraldi) 
 Kaugkütte päikesejaam peaks püüdma katta 30-60 % aastasest sooja tarbevee soojendamise vajadusest 

(täielikult suve perioodil) 
 Hooajaline salvestamine võib suurendada päikesesoojuse kasutuse suhet, suurendades salvestatavat 

soojushulka, mida saab kasutada üleminekuperioodidel nt soojuspumba vahendusel 



Suurendame päikesesoojuse aastast kasutust soojussalvestite abil  
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Hooajaline salvesti Friedrichshafen’is, Saksamaal mahutavus 

umbes 12.000 m3 (Allikas: bine.info) 



Suurendame päikesesoojuse aastast kasutust soojussalvestite abil  
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Allikas: ikz.de (translated) 

Soojussalvesti (paak) 
(60 kuni 80 kWh/m3) 

Salvestamine kaevesse 
(30 to 80 kWh/m3) 

Salvestamine vaiadesse/pinnasesse 
(geotermaaltorud) 

(15 to 30 kWh/m3) 

Salvestamine veekihti 
(30 kuni 40 kWh/m3) 

Salvestusvõimalused: 

Tasandusmahuti (ööpäevane) 

Hooajaline mahuti (vasakul) 



Ühendamise põhimõte – detsentraalne / tsentraalne 
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„Detsentraalne“: päikesekollektorjaam ei asu teise suurema soojusallika läheduses. 

Tsentraalne: ühenduspunktis võib olla soojusvaheti (päikesekollektorjaam asub teise soojusallika 
kõrval nt katlamaja/ koostootmisjaam). 

Allikas: Solites (translated) 



Ühendamise/sisestamise põhimõte - detsentraalne 
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(Joonis & tsiteering: Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 2-5 Fact sheet 6.2) 

Soojusallika vajalik temperatuur seadistatakse küttevõrgu 
pealevoolu ja tagasivoolutoru järgi. 

Päikesekollektorjaama tuleb käitada sobitatud vooluhulgaga, 
reguleerituna nõutavale pealevoolu temperatuurile. 

Toitepump peab ületama tagasivoolu ja pealevoolu rõhu 
erinevused e rõhkude vahe (võib ulatuda mitme baarini) 

+ tagasivoolu temperatuure ei muudeta 

- vajalik suur pumba võimsus 



Sisestamise põhimõte - detsentraalne 
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(Joonis & tsiteering: Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 2-5 Fact sheet 6.2) 

Päikesejaama töötemperatuur on madalam teiste 
soojusallikate temperatuurist. 

Võib eeldada suurt päikesekollektorite tootlikkust. 

Ei vajata energiat pumpamiseks. 

Päikesekollektoris ühtlane massivool. 

Võrguettevõtjad peavad päikesejaamade sissevoolu 
juhtimiseks paigaldama vooluse takistuse. 

Kõrge tagasivoolutemperatuur ei pruugi olla 
soodne/soovitatav. 



Sisestamise põhimõte - detsentraalne 
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(Joonis & tsiteering: Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 2-5 Fact sheet 6.2) 

Vajab kõrge töötemperatuuriga päikesekollektoreid 

Madal tõhusus ja väiksem soojushulk kõrge 
temperatuuritaseme tõttu. 
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Sisestamise põhimõte - tsentraalne 

Allikas: Solites (tõlge) 

Soojuse ülekandmine toimub soojusvaheti abil kaugküttekatlamajas või SEK jaamas 

Selge vahe päikesekollektorjaama (-tsükli) ja kaugküttesüsteemi vahel (eraldatud kontuurid). 

Päikesekollektorjaama kombinatsioon teiste võimalike soojust tootvat tehnoloogiat omavate 
jaamadega. 

Soojusallikas 

Soojusvõrk 



Tehniliselt saab päikesekütteseadmeid kombineerida mitmete teiste tehnoloogiliste seadmetega 

Majanduslik ja keskkonnaalane teostatavus sõltub mitmest tegurist ja seda tuleb iga juhtumi 
puhul eraldi hinnata! 

 

Mõned näited: 

• Tagasivoolu temperatuuri suurendamine 

• Primaarenergia sääst: tagasivoolu temperatuuri suurendamine/ katab tarbevee soojendamise vajaduse suvel) 

• Kõrge tagasivoolu temperatuur pole alati soovitud võrguoperaatori poolt (kui SEK või/ja suitsugaaside kondensaator)  

• Kombineerituna soojuse ja elektri koostootmisjaamaga 

• Päikesesoojusjaamad võivad vähendada elektrienergia tootmist 

Päikesekaugküte kombineerituna teiste soojust 
genereerivate tehnoloogiliste lahendustega 
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Maa maksumus 

Kollektorid 

Kollektorite paigaldis koos maal oleva torustikuga 

Antifriis (vedelik) 

Ülekandetorustik (kollektorite väljalt soojusvahetini) 

Soojusvaheti (HX) (koos pumba, paisupaagi, juhtimisseadmestiku ja muuga) 

Ühendamine olemasoleva kaugküttevõrguga 

Salvesti 

Juhtimis- ja automaatikasüsteem 

Projekteerimine ja optimeerimine 

Muu (nt hoone, pinnasetööd, aed (tara), ettevõtte juhtimine / käit jne) 

Investeerimiskulude ja majandusliku efektiivsuse põhitegurid  
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(Tsiteeritud: Solar District Heating (SDH) (2012). Solar district heating guidelines – Collection of fact sheets WP3-D3.1 & D.3.2. Page 8 Fact sheet 2.3 



Soojusvajadus & jaama mõõtmed 

Salvesti maht / kas on vajalik hooajaline salvesti (kas vajatakse muud allikat nt soojuspumpa?) 

Vajaliku maa suurus & maksumus tuleb hinnata juriidilisest seisukohast  ja kooskõlas ehitusseadustega 

Millist päikeseküttesüsteemi vajatakse? / Milline temperatuurinivoo on vajalik? 

Milline on olemasolev soojuse tootmise struktuur?  Milline saab olema tulevikus soojuse sisestamine  viis?   

  torustiku kulutused 

Kui suureks hinnatakse päikesesoojuse toodangu katmisvõime / aastane soojuskoormuse kestusgraafik?  

  ühendamine pealevooluga/tagasivooluga või mõlemaga? 

Milline on teiste integreeritud / olemasolevate soojusallikate energiasääst (nt (bio-) gaas / biomass jt)? 

Kui palju on võimalik rahastada? 

Millised on finantseerimiskulud (tähtaeg, intressimäär)? 

Arenduskulu ja energia maksumus järgnevatel aastatel? 

Investeerimiskulude ja majandusliku efektiivsuse põhitegurid  

39 



40 

Kontaktid 

AGFW-Project GmbH 
Project company for rationalisation, 
information & standardisation 

Stresemannallee 30 
60596 Frankfurt am Main 
Germany 
 
E-mail: info@agfw.de 
Tel: +49 69 6304 - 247 
www.agfw.de 
 
Tõlkis Ülo Kask, TREA, ulo.kask@trea.ee 
 
 
 

Georg Bosak 
Department of urban development 
 

http://www.agfw.de/


Päikesekaugküte on muutliku iseloomuga (saadava soojuse hulk muutub ajas) 

Kontrollige sisestamispunktis, kas kavandatud soojuskoormust saab suunata kaugküttevõrku 

Stsenaarium: koormustingimus “suvi” - väikseim soojuskoormus, kuid kõrgeim päikesesoojusega varustatus 

Järgmiste põhimõtete arvestamine on oluline: 

• Päikese soojuskoormus päeva jooksul << soojusvõrgu koormus suvel 

  soojuse sidumine on võimalik igal ajal, kuna voolus võrku jääb madalaks 

• Päikese soojuskoormus päeva jooksul <või = soojusvõrgu koormus suvel 

  soojuse sidumine pole pidevalt võimalik  vajalik tasandusmahuti 

• Päikese soojuskoormus päeva jooksul> soojusvõrgu koormus suvel 

  salvestamine tasandusmahutisse, mis on vajalik soojuskoormuse katmiseks ajanihkega (vajadus nõudmisel) 

• Päikesejaama suurus sõltub maksimaalselt edastatavast soojusest 

Lisa  I: Võimalik stsenaarium:  
Nõuded võrguettevõtjale/ päikesesoojusjaama operaatorile  
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Lisa II: PKK Online-kalkulaator – Näidis 
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http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US 

SDH – päikesekaugküte - PKK 

http://www.sdh-online.solites.de/?lang=en-US
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PKK Online-kalkulaator 
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PKK Online-kalkulaator 
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PKK Online-kalkulaator 
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PKK Online-kalkulaator 
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