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 וולטאית?-שמש או מערכת פוטו קולטי

 ניצול אופטימלי של שטח גגות בישראל להפקת אנרגיה

)"קולטי  לחימום מים תרמיות-בעולם בשימוש במערכות סולאריותישראל עד לפני כעשור הובילה 

 4%-כל ות לחימום מים שקול היוםסולאריעל פי הערכה, השימוש במערכות . שמש"( בשימוש ביתי

הביאה לצמצום , קומות-עם זאת, המעבר לבניה רוויה במבנים רבימסך צריכת האנרגיה בישראל. 

" הצטמצם, תוך חינם"ממים חמים בומספר הדירות הנהנה  מערכות סולאריות מותקנותב השימוש

. במקביל, הסדרת תחום האנרגיה המתחדשת ובפרט הסדר מיםלחימום  עליה בשימוש בחשמל

המותקנים על גגות מבני  (PV) וולטאיים-לוחות פוטוהמאפשרת הפקת חשמל באמצעות "מונה נטו" 

מגורים. וכך עולה השאלה מהו השימוש המיטבי בשטח הגג להפקת אנרגיה: התקנת קולטי שמש 

 להפקת חשמל, שישמש גם לחימום מים. PVלחימום סולארי של מים או התקנת מערכות 

א הפתרון המיטבי והמקיים והקצאת הגג לקולטי שמש ה בעוד שבעבר, מקובל היה לחשוב כי

בשנים האחרונות  PV-דה החדה במחירי מערכות הרימבחינת ניצול השטח להפקת אנרגיה, הרי שהי

 מעלה שוב את השאלה לגבי הניצול המיטבי של שטח הגג.

מת מערכת קולטים מרכזית מחמ :במעגל סגורחימום המים מתבצע במערכת  ,רבי קומות בבתים

ודים ועוברים בצינור דרך הדם החימו-את המים, שמסתחררים בצנרת לאורך הבניין. בכל קומה מי

, אך מאידך כלכלית ואנרגטית יעילה זוהי אמנם מערכתם ומחממים את המים שבדוד. הדירתיי

 ישנים. פרט במבניםבמצריכה תחזוקה שוטפת, מורכבת ו

משאבת חום באמצעות  ארב קומות היים לשימוש ביתי במבנלחימום מים חלופית אפשרות 

המותקנת על גג  PV, תוך שימוש בחשמל המופק ממערכת דירתימים לכל דוד המותקנת בצמוד 

מזגן הוא סוג לדוגמה, חום ממקום למקום )משמשת להעברת מערכת ה א. משאבת חום היהמבנה

באמצעות החום , ולחמם את החום בסביבת הדוד "לאסוף"המשאבה מסוגלת . של משאבת חום(

לטפל בכמויות חום מסוגלות הן הן אמצעי יעיל לחימום מים, שכן את המים. משאבות חום  שנאסף

דורש יחידת חשמל אחת  "רגיל"דוד חשמל בעוד שגדולות ביחס לצריכת החשמל שלהן. כך, למשל, 

עשות שימוש בכמות זהה של בכדי לחמם את המים ביחידת חום אחת, משאבת חום מסוגלת ל

שילוב חמם את המים בשתיים ואף שלוש יחידות חום. מכפיל אנרגטי זה הופך את החשמל על מנת ל

הנצילות הנמוכה וזאת על אף , לחימום מים בשימוש ביתי לאטרקטיבילמשאבת חום  PVמערכת בין 

 .ביחס לקולטים התרמיים PV-של קולטי ה

סוגי  ל שנית שעלולשימוש ביתי, בהתבסס על  עדיף לחמם מיםהאופן בתחשיב שלהלן, נבדק ה

 .כל מערכת שטח הגג הנדרש עבורו (PVומערכת  תרמיים )קולטיםהמערכות 
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 וולטאית-מערכת פוטו סולארית-מערכת תרמו

אורך  עלות פריט

 חיים

עלות 

 שנתית

אורך  עלות פריט

 חיים

עלות 

 שנתית

ליטר +  200דוד 
קולטי שמש 

 כרומגן

4,000 
 ₪ 

10 
 שנים

קולטים  ₪  469

0.5KW 
3,400 

 ₪ 

20 
 שנים

193  ₪ 

צנרת סיחרור 
בבניין עבור 

 קומה ממוצעת

500 ₪ 10 
 שנים

ליטר  200דוד  ₪  59
 + משאבת חום

3,500 
 ₪ 

10 
 שנים

410  ₪ 

 3.5חשמל עבור 
 חורף חודשי
 בשנה

חשמל עבור  ₪  548  ₪  548
חודשי  3.5

 חורף בשנה

219  ₪  219  ₪ 

 ₪ 823  ₪ 1,075 סה"כ

 סולארית מול שימוש במשאבת חום.-: תחשיב עלויות חימום מים בטכנולוגיה תרמו1 טבלה

 מסקנות

זול יותר משימוש  בצרוף משאבות חום PVמערכת חימום מים באמצעות מהניתוח להלן עולה כי 

ואינה יתרונות נוספים: המערכת גמישה תפעולית,  PV. לשימוש במערכות במערכת של קולטי שמש

בנוסף, ניתן להזין עודפי חשמל מהמערכת לרשת, העוברת בכל הבניין. מים צנרת התקנת דורשת 

ביא לצמצום שימוש מוגבר במים חמים ימאידך,  .חמיםהשימוש מועט במים לדוגמה בעת שנעשה 

משאבת האנרגטית של יעילות ש מירבי בשהיה נצרך בדוד מים דירתי, בשל שימו חשמלהשימוש ב

ניתן לחמם את המים "בחינם"  VRFכמו כן, במבנים חדשים בהם מערכות מיזוג מסוג . החום

 מקזזת חלק מצריכת החשמל למיזוג. PV-באמצעות החום השיורי של תהליך המיזוג, וכך מערכת ה

צלוני חלונות ומרפסות, ואף ניתן להתקינן על מאפשרות גמישות רבה בהתקנה:  PVבנוסף, מערכות 

מהמערכות המותקנות במבנה על חשמל די להפיק  תמאפשרגמישות ההתקנה על קירות המבנים. 

ולא מרוחקות מהגג בקומות התחתונות, שהן לדירות גם  מבנים רבי קומותבספק מים חמים מנת ל

 אמצעות קולטי שמש.ב נהנות היום ממים חמים המופקים מאנרגיית השמש

 ת הממצאים בטבלה להלן:נסכם א

 עדיפות מבנה

מבנה בן שלוש עד ארבע קומות, בהם ניתן להשתמש בדוד שמש מסוג 

 VRF"סיפון" פשוט ללא מערכת סיחרור, וללא מערכת מיזוג 

 מערכת תרמית

 וולטאית-פוטו VRFמבנה בו יש שימוש במערכות מיזוג מסוג 

במערכת סיחרור מרכזית מבנה בן ארבע קומות ויותר, בו יש צורך להשתמש 

 במעגל סגור

 וולטאית-פוטו

 

mailto:info@energia.org.il

