საჭირო ცნობები
ცხელი წყლის მზის კოლექტორი
•

საშუალოდ ცხელი წყლის მოხმარების
დღიური ნორმა 50 ლიტრია;

•

დღიურად 50 ლიტრი ცხელი წყლის
მიღებას უზრუნველყოფს 1-1.5 მ2
მზის ფართობის კოლექტორი;

•

წყლის ავზ ის მოც ულ ობ ა დამ ოკ ი
დებ ულ ია მზის კოლ ექტ ორ ის ფარ
თობზ ე;

•

1 მ2 კოლექტორის ფართობზე 40 – 70
ლიტრიანი ავზია საჭირო.

2 მ2 ფართობის მზის კოლექტორი ყოველ
წლიურად ელექტროენერგიის გადასახადს
400 ლარამდე დაზოგავს.
2 მ2 მზის კოლექტორის ღირებულება:
ადგილობრივი წარმოების – 400 – 500 აშშ.
დოლარია;
უცოური წარმოების – 500-1000 აშშ დოლარი.

მზის ელექტროსადგური (PV)

მომზადებულია ენერგოავტობუსის
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და
დაფინანსებულია BP-სა და მისი
პარტნიორების მიერ.

მოდული ფართობით 10სმ • 10 სმ
1-თი საათის განმავლობაში გამოიმუშავებს
1 ვტ.სთ-ს ელექტროენერგიას.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად
დავგიკავშირდით:
თბილისი, 0160, დ.გამრეკელის ქუჩა №19,
ოფისი № 49, VI სართული.

1 ვტ მოდულის ღირებულება 7-8 აშშ.დოლ.
მზის მოდულის მუშაობის ხანგრძლიობა 20
წელი
50 ვტ მზის ელექტროსადგურის ღირებუ
ლება (მზის მოდული, აკუმულატორი და ელექ
ტრონული მოწყობილობა) – 750 აშშ. დოლ.

ტელ: +99532 242540, 242541.
ფაქსი: +99532 242542
ელ.ფოსტა: eecgeo@eecgeo.org
ვებ. გვერდი: www.eecgeo.org
ენერგოეფექტრურობის ცენტრი
საქართველო

მზის
ენერგია

მზის ენერგია
მზე — ენერგიის ამოუწურავი წყაროა,
იგი ყოველწამიერად იმდენ ენერგიას აწვდის
დედამიწას, რაც რამოდენიმე ათასჯერ მე
ტია, ვიდრ ე მთელ ი მსოფლ იო ს ელექტ რო
სადგ ურ ებ ის მიე რ გამ ომ უშ ავ ებ ულ ი ენერ
გიი ს ჯამი .
მსოფლ იო შ ი მზის რად ია ც იი ს მაჩვ ენ ებ ე
ლი იცვ ლებ ა ქვეყნ ის გეო რგ აფ იუ ლ ი მდებ ა
რეო ბ ის მიხ ედვ ით. მაქს იმ ალ ურ ი რად ია ც ია
ეკვ ატ ორზ ეა და წელ იწ ადშ ი აღწ ევს 2500
კვტ.სთ/მ 2 ეკვ ატ ორ იდ ან მოშ ორ ებ ულ ი გა
ნედ ის მიხ ედვ ით კი მცირდ ებ ა 400კვტსთ/
მ 2-მდე.
საქართველო მზიანი მხარეა და რადიაცი
ის მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით მერ
ყეობს წელიწადში 1250-1800 კვტსთ/მ2 დია
პაზონში.

მზის ენერგიის გარდაქმნა თბურ
ენერგიად
მზის წყალგამაცხელებელი (მზის კოლექტორი)
წარმოადგენს ქვე
მოდან კარგად იზო
ლირებულ, მინით და
ფარულ შავ ფილას,
რომელშიც განთავსე
ბულია წყლის მილე
ბი. კოლექტორი შთანთქავს მზის რადიაცი
ას, გარდაქმნის თბურ ენერგიად და ათბობს
წყალს, რომელიც გროვდება თბოიზოლირე
ბულ ავზში. კოლექტროში წყლის ტემპერატუ
რა ზაფხულის თვეებში 45-65º C აღწევს,ზამ
თარში კი 20-25º C.
მზის
კოლექტორი
ქვაბი

წყლის
ავზი

მზის ენერგიის გამოყენების
პასიური და აქტიური მეთოდი.

ცივი
წყლის
მილი

ტუმბო

მზის ენერგიის პასიური   გამოყენება
ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ მზის ენერგიას
რთული ტექნიკური დანადგარების გარეშე
ვიყენებთ.
•

•

მზის ენერგიის პასიურ
 ი გამოყენების
მაგალითებია საცხოვრებელი სახლის
სამხრეთისაკენ მიმართული ფანჯრები,
მცენარეთა სათბურები და სადილის მო
სამზადებელი მზის ღუმელები.
მზის ენერგიის აქტიური გამოყენებისას
სპეციალური მოწყობილობების საშუა
ლებით მზის ენერგია თბურ ენერგიად ან
პირდაპირ ელექტროენერგიად გარდაიქ
მნება.

ცხელი
წყლის
მილი

მზის ენერგიის გარდაქმნა
ელექტროენ
 ერგიად
მზის ელექტროსადგური (მზის ფოტოელექ
ტრო სისტემა PV).
მზის ფოტოელექტრო სისტემა შედგება სა
მი ძირითადი ნაწილისაგან: მზის მოდულები,
აკუმულატორული ბატარეები და ელექტრო
ნული მოწყობილობები.
— მზის მოდული შედგება მიმდევრობით
შეერთებული ფოტოელემენტებისაგან. მზის

ფოტოელემენტი
სი
დატვირთვა
ნათლის
ენერგიას
მზის
ელ. დენი
სხივი
უშუალოდ გარდაქმნის
n - ტიპის
ელექტრულ ენერგიად.
სილიკონი
შეერთება
— ელექტრონული
p - ტიპის
სილიკონი
მოწყობილობა შედგე
ფოტო ელექტრო
ნები ნების ნაკადი
ბა კონტროლერისაგან,
რომელიც
არეგული
თავისუფალი
ხვრელების
რებს აკუმულატორის
ნაკადი
დამუხტვა-განმუხტვის
პროცესს და ინვერტორისაგან, რომელიც აკუ
მულატორის მუდმივ ძაბვას გარდაქმნის სტან
დარტულ 50 ჰერცის სიხშირის 220 ვოლტ ძაბვად.
მზის ფოტოელ
 ექტრო სისტემა გაშვების
შემდეგ ზედამხედველობის გარეშე ავტონომი
ურ რეჟიმში ფუნქციონირებს და დამატებით
საექსპლოატაციო ხარჯებს არ საჭიროებს იგი
ღრუბლიანი ამინიდის დროსაც გამოიმუშა
ვებს თავისი სიმაძლავრის 30%-ს, მზის ფოტო
ელექტროსისტემის გამოყენება გამართლებუ
ლია ისეთ ადგილებში, სადაც არ ხდება დენის
ცენტრალიზირებული მიწოდება: მაღალმთი
ანი მცირედ დასახლებული სოფლები, გეო
ლოგიური პარტიებ
 ი, მწყემსების დროებ
 ითი
სადგომები, სამხედრო სასაზღვრო ნაწილები,
კავშირგაბმულობის სადგურები და ა.შ.

12V

აკუმულატორი

220V
ფოტოელემენტი
ინვერტორი

