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Геліоконденсатор містить корпус з вхідним і вихідним патрубками, теплотрубки, концентруючі 
секції, утеплювач, екран. Концентруючі секції виконані у вигляді сегментів дзеркал і 
розташовані таким чином, що сонячне випромінювання потрапляє на них через екран та 
відбивається на теплотрубки, кожна з яких виконана у вигляді плоскої смуги теплопровідного 
матеріалу та обладнана каналом для протікання теплоносія.  
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Корисна модель належить до галузі електропостачання, а саме до геліотехніки: колекторів 
сонячної енергії, що збирають та використовують її. 

Відомий пристрій, прийнятий за прототип, що включає: корпус геліоконденсатора, екран, 
концентруючі секції, теплотрубку з каналами для теплоносія, утеплювач (Патент № 2391599 UA, 
Опубліковано 10.07.14. Бюл. № 13) 5 

Проте відомий пристрій має наступні недоліки: 
конструкція колектора має складну систему концентрації сонячних променів на теплові 

труби, що робить його складним і дорогим у виготовленні. 
В основу корисної моделі поставлена задача спростити конструкцію геліоконденсатора, в 

якому шляхом зміни виконання концентруючих секцій, їх розташування та обладнання теплової 10 

трубки каналом, підвищити ефективність геліоконденсатора. 
Поставлена задача вирішується тим, що в геліоконденсаторі, що містить корпус з вхідним і 

вихідним патрубками, теплотрубки, концентруючі секції, утеплювач, екран, відповідно до 
пропонованої корисної моделі, концентруючі секції виконані у вигляді сегментів, дзеркал і 
розташовані таким чином, що сонячне випромінювання потрапляє на них через екран та 15 

відбивається на теплотрубки, кожна з яких виконана у вигляді плоскої смуги теплопровідного 
матеріалу та обладнана каналом для протікання теплоносія. 

Запропонована конструкція дає змогу використовувати геліоконденсатор цілодобово з 
високою ефективністю за рахунок виконання секцій у вигляді сегментів і за рахунок заповнення 
простору між екраном і сегментами. 20 

Суть корисної моделі пояснюють креслення. 
На фіг. 1 зображено вид збоку;. 
На фіг. 2 - вид зверху. 
Геліоконденсатор містить корпус 1, екран 2, сегмент 3, теплотрубку з каналами для 

теплоносія 4, утеплювач 5, аргон 6. 25 

Геліоконденсатор працює таким чином: при проходженні сонячних променів через екран 2, 
вони потрапляють на сегмент 3, в якому фокусуються на теплотрубку з каналами 4, по яких 
протікає вода.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 

 
Геліоконденсатор, що містить корпус з вхідним і вихідним патрубками, теплотрубки, 
концентруючі секції, утеплювач, екран, який відрізняється тим, що концентруючі секції виконані 
у вигляді сегментів дзеркал і розташовані таким чином, що сонячне випромінювання потрапляє 
на них через екран та відбивається на теплотрубки, кожна з яких виконана у вигляді плоскої 35 

смуги теплопровідного матеріалу та обладнана каналом для протікання теплоносія. 
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