
Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere 
 
Consideraţii privind igiena apei potabile 
 
Instalaţiile solare termice încălzesc apă potabilă, cu ajutorul energiei solare. Având în vedere 
că energia solară nu este disponibilă în mod constant şi uniform, aceste instalaţii au nevoie de 
boilere sau rezervoare pentru stocarea apei calde. Apa sau agentul termic stocat, vor fi 
utilizate în perioadele fără disponibil de energie solară sau în care necesarul de energie 
termică este mai mare decât disponibilul de energie solară. Volumul de apă caldă sau de agent 
termic stocat în aceste instalaţii, este mai mare decât în cazul instalaţiilor convenţionale. 
 
În acest context, trebuie luate măsuri suplimentare în vederea menţinerii igienei apei. Această 
problemă este cu atât mai complexă cu cât volumul de apă din instalaţie este mai mare şi cu 
cât durata de staţionare a apei în instalaţie este mai mare. Din acest punct de vedere, sunt 
considerate critice, sistemele în care volumul de apă stocată este apropiat sau mai mare decât 
consumul zilnic de apă. 
 
Cea mai importantă problemă de igienă a apei, care trebuie rezolvată, este reprezentată de 
dezvoltarea bacteriei denumite legionella pneumophilla. Această bacterie se dezvoltă optim, 
în apă care stagnează perioade îndelungate la temperaturi de cca. 30…35°C, însă poate 
supravieţui fără probleme până la temperaturi de cca. 50°C. Asemenea condiţii pot fi întâlnite 
în sistemele solare termice, dar problema acestei bacterii este specifică tuturor sistemelor de 
preparare a apei calde menajere, nu numai sistemelor solare. 
 
Această bacterie nu afectează sistemul digestiv, dar este extrem de agresivă pentru sistemul 
respirator, afectând plămânii şi poate provoca inclusiv moartea pacienţilor. În băi, bacteria 
menţiontă poate să ajungă din apă în aer, iar de aici poate să fie inhalată în plămâni. 
Denumirea bacteriei este legată de legionarii americani, în rândurile cărora a fost observată 
boala pentru prima dată, în anul 1976, când a fost contractată într-un hotel care avea instalaţia 
de aer condiţionat contaminată. În acel caz, din 4000 de subiecţi, 220 s-au îmbolnăvit, iar 30 
au decedat. 
 
Datorită acestei bacterii, cel puţin boilerele pentru prepararea apei calde menajere la 
temperaturi sub 60°C, trebuie prevăzute şi cu o rezistenţă electrică, sau cu o altă sursă de 
căldură, deoarece apa caldă menajeră din boiler trebuie încălzită pentru cel puţin pentru o 
oră pe zi, până la temperatura de 60°C, la care această bacterie este distrusă. 
 
Există câteva măsuri particulare care trebuie luate împotriva bacteriei menţionate: 

- În cazul instalaţiilor de dimensiuni reduse nu sunt necesare măsuri speciale. Dacă 
volumul de stocare depăşeşte 400 l, sau dacă lungimea conductelor dintre vasul de 
stocare şi cel mai apropiat punct de consum depăşeşte 3 l, atunci sistemul este 
considerat de dimensiuni mari. 

- Temperatura în vasele de stocare din sistemele mari, trebuie menţinută în 
perioadele de staţionare, la temperaturi de cel puţin 60°C. Este permisă reducerea 
temporară a temperaturii, cu maxim 5°C. Temperatura minimă admisă în întreaga 
instalaţie, poate fi cu maxim 5°C sub temperatura de stocare; 

- În circuitele de preîncălzire a apei reci, înainte de încălzirea finală a acesteia până 
la temperatura de stocare, temperatura apei trebuie ridicată cel puţin odată pe zi 
până la minim 60°C. Asemenea circuite de preîncălzire include adesea sisteme 
solare. 



Experienţa practică a demonstrat că perioada cea mai potrivită pentru dezinfecţia sistemelor 
solare termice, împotriva bacteriei menţionate este în intervalul dintre orele 14…16. În 
această perioadă, de regulă consumul de apă caldă este redus şi apa este cel puţin preîncălzită 
cu ajutorul energiei solare. Dezinfecţia constă în încălzirea apei peste 60°C. Dacă este necesar 
se va utiliza o alte sursă de energie decât energia solară. 
 
 
Sisteme solare termice pentru prepararea apei calde menajere 
 
Necesarul de apă caldă menajeră este relativ constant pe întreaga durată a anului, indiferent de 
anotimp, iar în perioada de vară, în care energia solară este disponibilă în cantităţi mari, este 
posibilă prepararea apei calde cu ajutorul energiei solare. 
 
În funcţie de cantitatea de apă caldă preparată, există mai multe tipuri de instalaţii pentru 
preparare de apă caldă menajeră. 
 
 
Instalaţii solare mici pentru prepararea apei calde cu circulaţie naturală 
 
În figura alăturată este prezentată schema unui sistem de preparare a apei calde menajere într-
un rezervor solidar cu colectorul solar termic. 
 

 
Sistem de preparare a apei calde menajere într-un rezervor solidar cu colectorul solar termic 

 
Acest sistem are avantajul unei construcţii simple şi ieftine, precum şi avantajul circulaţiei 
naturale, realizate prin termosifon, între colectorul solar termic şi rezervorul de apă caldă. 
 
Funcţionarea acestor instalaţii se bazează pe efectul de termosifon. În principiu, acest efect 
constă în realizarea circulaţiei apei prin instalaţie, datorită diferenţei de densitate dintre apa 
caldă şi apa rece.  
 
În colectorii solari termici, apa sau agentul termic se încălzeşte deoarece preia căldură de la 
radiaţia solară. O consecinţă imediată a încălzirii apei, este şi faptul că scade densitatea apei, 



ceea de determină ridicarea apei calde în partea superioară a colectorului iar apoi ieşirea din 
colectori şi acumularea într-un rezervor de apă caldă, montat în partea superioară a instalaţiei.  
 
În rezervor, apa se stratifică în funcţie de temperatură, tot datorită diferenţei de densitate 
dintre straturile de apă, cele mai calde situîndu-se în partea superioară, iar cele mai reci în 
partea inferioară a rezervorului. 
 
Apa cu temperatură mai redusă din partea inferioară a rezervorului, se scurge prin instalaţie şi 
ajunge în partea inferioară a colectorului termic, unde se încălzeşte, iar procesele se reiau. 
 
Având în vedere că diferenţele de densitate a apei sunt relativ mici, se recomandă utilizarea de 
ţevi cu diametre mari, caracterizate prin viteze reduse de curgere, pentru a reduce pierderile 
de presiune din instalaţie. 
 
Pentru evitarea riscului îngheţării apei din instalaţie pe timpul iernii, este obligatorie golirea 
completă a instalaţiei în sezonul rece. 
 
Asemenea instalaţii, sunt de regulă de puteri termice mici. 
 
Aplicaţie: Să se deseneze curba de variaţie a densităţii apei cu temperatura. 
 
 
Instalaţii solare mici pentru prepararea apei calde cu circulaţie forţată 
 
Pentru evitarea problemelor legate de riscul îngheţării apei în instalaţiile solare, pe timpul 
iernii, de cele mai multe ori, se utilizează un circuit separat pentru încălzirea solară a apei, 
într-un circuit închis în care se găseşte un agent termic de tip antigel şi un circuit secundar 
pentru apa caldă preparată.  
 
Schema de principiu a unei asemenea instalaţii este prezentată în figura alăturată. 
 

 
 

Sistem de preparare a a.c.m. într-un rezervor prevăzut cu serpentină prin care circulă agentul termic 
 



În vederea funcţionării acestor sisteme, instalaţiile sunt prevăzute cu schimbătoare de căldură 
în care se realizează transferul termic de la agentul intermediar (de tip antigel), la apă. Cel mai 
adesea schimbătoarele de căldură sunt realizate sub forma unor serpentine şi sunt montate în 
rezervoarele pentru stocarea apei. Dacă schimbătoarele de căldură sunt externe (de regulă cu 
plăci), acestea sunt izolate pentru a reduce pierderile de căldură în mediul ambiant. Prezenţa 
schimbătoarelor de căldură, caracterizate prin pierderi de presiune semnificative, impune 
utilizarea unor pompe pentru recircularea agentului termic şi a apei. 
 
Asemenea instalaţii sunt tipice pentru locuinţe unifamiliale sau de tip duplex, pentru maxim 
două familii, fiind caracterizate prin următoarele elemente: 

- Suprafaţa colectorilor: maxim 10 m2; 
- Volumul maxim de stocare apei: maxim 400 l; 
- Rezervorul de stocare este bivalent (o serpentină racordată la sistemul solar şi una 

racordată la un sistem alternativ de încălzire a apei) 
 
Limitarea volumului de apă caldă acumulată se datorează problemelor legate de igienizarea 
apei faţă de bacteria legionella pneumophilla. 
 
În sistemele cu un singur rezervor pentru stocarea apei, de regulă, pompa de circulaţie din 
circuitul solar, funcţionează când diferenţa (∆t) dintre temperatura apei din colectori şi 
temperatura apei din zona inferioară a rezervorului de stocare, este mai mare decât o valoare 
stabilită (setată). Un exemplu tipic de setare a diferenţelor de temperatură care determină 
pornirea/oprirea pompei este: 

- pompa porneşte dacă ∆t≥7°C; 
- pompa se opreşte dacă ∆t≤3°C. 

 
Asemenea tipuri de instalaţii sunt disponibile pe piaţă într-o gamă foarte largă de variante 
constructive şi prezintă câteva avantaje: 

- tehnologiile de fabricaţie sunt foarte evoluate; 
- în mod normal sunt disponibile informaţii privind performanţele realizate; 
- sunt uşor de montat şi de racordat la instalaţiile existente; 
- nu necesită operaţii complexe de întreţinere. 

 



Instalaţii solare pentru prepararea apei calde cu două surse de energie 
 
Cel mai adesea, instalaţiile solare pentru prepararea apei caldemnajere, permit racordarea la 
rezervorul de apă caldă, a adouă surse de căldură, dintre care una este bazată pe energia 
solară, iar cealaltă pe o altă sursă de energie, care să fie disponibilă în orice perioadă. 
 
Când rezervorul de apă caldă este racordat la două surse de căldură, serpentina superioară, 
trebuie să fie racordată la sursa de căldură, capabilă să funcţioneze agentul termic cu 
temperatura cea mai ridicată. 
 
Schema unui sistem de preparare apă caldă cu ajutorul unui sistem solar şi a unei surse de 
căldură de temperatură ridicată (cazan pe gaz, cazan pe biomasă, cazan electric, etc.), este 
prezentată în figura alăturată. 
 

 
 

Sistem de preparare a apei calde menajere prevăzut cu rezervor, racordat la un sistem solar termic şi la  
o sursă de căldură de temperatură ridicată 

 



Schema unui sistem de preparare apă caldă cu ajutorul unui sistem solar şi a unei pompe de 
căldură, este prezentată în figura alăturată. 
 

 
Sistem de preparare a apei calde menajere prevăzut cu rezervor, racordat la un sistem solar 

termic şi la o sursă de căldură de temperatură scăzută (pompă de căldură) 
 

 
 
 
 
 



Instalaţii solare cu sistem de golire a colectorilor 
 
Aceste instalaţii prezintă acelaşi principiu de funcţionare ca şi cele prezentate anterior, cu 
singura deosebire că în perioadele de funcţionare a pompei, colectorii sunt plini cu agent 
termic, iar în perioadele de oprire a instalaţiei, colectorii sunt goliţi. 
 
În figura alăturată este prezentată o instalaţie cu sistem de golire a colectorilor în perioada de 
nefuncţionare. 
 
 

 
Instalaţie cu sistem de golire a colectorilor în perioada de nefuncţionare 

 
Pompa circuitului de agent termic, funcţionează numai în prezenţa radiaţiei solare, când 
agentul termic din este trimis în colectori pentru a prelua căldură, iar nivelul agentului din 
rezervor din rezervor scade. Pentru ca sistemul să funcţioneze, rezervorul de agent termic, 
prezintă un orificiu de comunicare cu atmosfera, ceea ce permite variaţiile de nivel din acesta. 
 
În absenţa radiaţiei solare, când pompa este oprită, agentul termic este golit din colectori şi 
nivelul agentului din rezervor creşte. 
 
Această particularitate funcţională, elimină necesitatea utilizării unui antigel în circuitul 
colectorilor şi permite utilizarea apei, ca agent termic, care pe de-o parte este mai ieftină şi pe 
de altă parte are capacitate termică mai ridicată, deci permite acumulări termice mai 
semnificative între aceleaşi diferenţe de temperatură. 
 
 



Instalaţii medii şi mari pentru prepararea apei calde 
 
O clasificare aproximativă a instalaţiilor termice solare în funcţie de dimensiunile acesteia 
poate fi considerată următoarea: 

- Instalaţii medii  
- cu suprafaţa colectorilor între 10…50 m2 
- cu capacitate de stocare peste 500 l 

- Instalaţii mari  
- cu suprafaţa colectorilor peste 50 m2 

 
Instalaţiile medii se pot întâlni în complexe de locuinţe pensiuni, spitale de dimensiuni reduse, 
clădiri comerciale, etc. 
 
În principiu, soluţiile tehnice pentru construcţia instalaţiilor termice solare de dimensiuni 
medii, sunt asemănătoare cu cele de dimensiuni mici. 
 
Dacă apa caldă menajeră este utilizată ca mediu pentru stocare a căldurii, în aceste instalaţii se 
utilizeză două rezervoare pentru acumularea apei calde. 
 
Cel mai des, schimbătoarele de căldură sub formă de serpentine, din interiorul boilerelor, sunt 
înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci, externe. Eventualele schimbătoare de căldură 
existente, se vor racorda în aval faţă de rezervoarele solare de stocare, astfel încât acestea să 
poată funcţiona ca în lipsa sistemului solar. 
 
 
Sisteme pentru preparare apă caldă cu stocare solară 
 
În instalaţiile de acest tip, radiaţia solară încălzeşte agentul termic din circuitul solar închis. 
Rezervorul pentru apă potabilă, este încălzit cu ajutorul schibătorului de căldură cu plăci, 
extern, numai după atingerea unei diferenţe minime de temperatură, care să determine 
pornirea pompei. 
 
O schemă tipică de semenea instalaţie este prezentată în figura  alăturată. 
 

 
Schema instalaţiei cu două rezervoare pentru stocarea apei potabile, cu sistem solar de încălzire 

şi circuit de protecţie sanitară 
 



Circuitul de by-pass al schimbătorului de căldură, de pe circuitul agentului termic solar, 
reprezentat cu linie punctată, este utilizat numai dacă temperatura agentului termic solar la 
intrarea în schimbătorul de căldură, coboară sub +4°C. Asemenea situaţii sunt posibile în 
perioade reci de primăvară timpurie, toamnă tâzie sau iarnă. Prin utilizarea recirculării apei 
din circuitul solar şi ocolirea schimbătorului de căldură, se elimină şi pericolul de îngheţ 
pentru apa din rezervorul de stocare şi pentru schimbătorul de căldura cu plăci. Utilizarea 
acestui circuit de by-pass este recomandată în toate situaţiile în care există porţiuni lungi de 
circuite ale agentului termic solar, amplasate în aer liber şi doar unele porţiuni scurte ale 
acestor circuite, amplasate în interiorul unor spaţii încălzite. Recircularea apei prin circuitul 
solar, pentru prevenirea îngheţului, devine ineficientă dacă temperatura exterioară scade mult 
sub 0°C, caz în care este necesară golirea apei din instalaţie, sau utilizarea unui agent termic 
de tip antigel (glicol) în locul apei. 
 
Sistemul principal de încălzire (indiferent de tipul acestiuia) este conectat ca şi în cazul 
instalaţiilor de dimensiuni mici. În situaţia prezentată, schimbătorul de căldură utilizat este de 
tip serpentină şi este amplasat în interiorul celui de-al doilea rezervor de stocare a apei calde. 
 
În asemenea instalaţii, trebuie prevăzut şi un sistem de protecţie împotriva bacteriei legionella 
pneumophilla. Aceste sisteme vor fi denumite în continuare sisteme (circuite) de igienizare 
termică. Pe schema prezentată, circuitul de igienizare este reprezentat cu linie punct. Regimul 
de funcţionare al acestor circuite poate să fie diferit în funcţie de reglementările specifice în 
diferite ţari. În Germania este obligatoriu ca întreaga cantitate de apă din sistem, inclusiv 
rezervorul încălzit cu energie solară, de dimensiuni relativ mari, să fie încălzită cel puţin odată 
pe zi, până la minim 60°C, ceea ce asigură igienizarea termică. Această cerinţă este 
obligatorie pentru instalaţii cu volumul total de stocare peste 500 l, în care nu există alte 
măsuri specifice de igienizare (de exemplu adăugare de Cl). 
 
Încălzirea apei din rezervorul solar de stocare poate fi realizată prin amestecarea forţată a apei 
din cele două rezervoare, prin utilizarea circuitului de igienizare termică. 
 
Perioada cea mai recomandată pentru dezinfecţia termică este dupăamiază târzie, înaintea 
opririi instalaţiei solare datorită apunerii soarelui. În acest fel, randamentul global al instalaţiei 
nu va scădea foarte mult. 
 
Avantaje: 

- Asigură cea mai redusă temperatură medie în colector, datorită prezenţei unui 
singur schimbător de căldură între colector şi apa rece; 

- Tehnologia de montaj este simplă; 
- Nu necesită golirea pe timp de iarnă a circuitului solar şi a schimbătorului de 

căldură; 
- Consum redus de energie, faţă de sistemele cu un tanc mare pentru stocarea apei 

calde, deoarece nu există decât două pompe pentru circuite solare. 
 
Dezavantaje: 

- Costuri mai mari faţa de sistemele cu un tanc mare pentru stocarea apei calde; 
- Fracţia de utilizare a radiaţiei solare este mai redusă, datorită circuitului de 

igienizare termică; 
- Necesită unui sistem de reglaj mai complex, decât în cazul sistemelor cu un tanc 

mare pentru stocarea apei calde datorită prezenţei circuitului de igienizare termică. 
 



Sistem solar pentru preparare apă caldă cu tanc pentru stocare 
 
Pentru reducerea volumului de stocare a apei şi pentru reducerea consumului de energie 
pentru dezinfecţie termică, se recomandă utilizarea unui tanc pentru stocare, caracterizat 
printr-un volum mai mare al apei, ca în figura alăturată. 
 

 
Schema instalaţiei solare pentru preparare apă caldă cu tanc pentru stocare 

(fără sistemul clasic de preparare a apei calde) 
 
Tancul pentru stocarea apei calde poate fi umplut şi cu agent termic din circuitul pentru 
încălzire, deoarece nu există contact direct cu apa potabilă. 
 
Circuitul solar (prevăzut cu by-pass pentru protecţie la îngheţ) transferă căldură tancului 
pentru stocare, prin intermediul unui schimbător de căldură. Căldura este transferată din tanc, 
spre apa caldă menajeră prin intermediul unui al doilea schimbător de căldură. Acest 
schimbător de căldură nu este necesar dacă tancul conţine apă potabilă. 
 
Pompa de pe circuitul solar este pornită dacă se atinge un nivel minim (reglabil) al intensităţii 
radiaţiei solare sau al diferenţei de temperatură dintre colectori şi agentul din zona inferioară a 
boilerului. Când pompa circuitului solar funcţionează, agentul termic din circuitul solar preia 
cădură de la radiaţia solară. 
 
Pompa de alimentare a tancului pentru stocare (dintre tancul de stocare şi schimbătorul de 
căldură al circuitului solar) este pornită dacă se atinge un nivel minim al diferenţei de 
temperatură pe schimbătorul de temperatură, pe partea de intrare în acesta a agentului termic 
solar. Când pompa funcţionează, tancul de stocare este alimentat cu agent termic încălzit în 
schimbătorul de căldură. 
 
Transferul căldurii spre utilizatori, se realizează cu ajutorul un al doilea schimbător de căldură 
şi cu ajutorul unei pompe de circulaţie, care preia agent termic din tancul pentru stocare şi în 
vehiculează prin acest schimbător de căldură. 
 
Există diverse sisteme de alimentare cu agent cald a tancului pentru stocare (prin unul sau mai 
multe puncte) şi diverse sisteme de control al acestei alimentări (în funcţie de nivelurile de 
temperatură sau modul de stratificare a agentului din tanc). 
 
Exsită diverse sisteme de racordare a tancului pentru stocare, la sistemul de preparare a apei 
calde menajere. 
 



În figura alăturată este prezentat un sistem ieftin şi simplu, de racordare a tancului solar 
pentru stocare (nereprezentat), la un sistem de încălzire a apei în regim instant. 
 

 
Schema de conectare a tancului pentru stocare la un sistem de încălzire în regim instant 

 
Circuitul solar poate fi racordat uşor la instalaţia existentă fără a fi necesare mofificări ale 
acesteia. 
 
Această schemă permite atingerea unei fracţii mari de utilizare a energiei solare pentru 
prepararea apei calde menajere. 
 
Apa potabilă curge prin schimbătorul de căldură racordat la instalaţia solară numai când există 
consum de apă caldă (iar aceasta se încălzeşte în regim instant). 
 
Pompa de circulaţie din circuitul care leagă tancul solar de stocare, de schimbătorul de căldură 
pentru prepararea apei calde în regim instant, va funcţiona numai dacă: 

- există o diferenţă minimă de temperatură între secţiunea superioară a tancului solar 
şi apa rece 

- există consum de apă caldă. 
 
Pentru a se asigura încălzirea apei potabile într-o măsură cât mai ridicată, este recomanadat ca 
apa (agentul termic) din tancul solar, să se răcească până la o temperatură cât mai scăzută. 
 
Datorită regimului foarte nestaţionar de funcţionare a schimbătorului de căldură dintre apa 
(agentul termic) din circuitul solar şi apa potabilă, este dificil de realizat o proiectare optimă a 
acestuia. 
 



O altă variantă de racordare a tancului solar la o instalaţie pentru prepararea apei calde, este 
prezentată în figura alăturată. 
 

 
Schema de conectare a tancului pentru stocare într-un sistem de încălzire 

cu un tanc suplimentar pentru preîncălzire solară 
 
Schimbătorul de căldură dintre apa (agentul termic) din tancul solar şi apa potabilă, este 
racordat la circuitul apei calde, prin intermediul unui rezervor de apă caldă, cu volum redus, 
denumit rezervor pentru preîncălzirea solară a apei. Al doilea rezervor din instalaţie este 
denumit rezervor tampon pentru consum şi este racordat la sistemul principal de încălzire. În 
rezervorul pentru preîncălzire, apa caldă poate fi preîncălzită cu ajutorul energiei solare şi în 
perioadele în care nu există consum de apă caldă menajeră. 
 
Pompa de circulaţie din circuitul care leagă tancul solar de stocare, de schimbătorul de căldură 
pentru prepararea apei calde în regim instant, va funcţiona numai dacă există o diferenţă 
minimă de temperatură între secţiunea superioară a tancului solar şi secţiunea inferioară a 
rezervorului de apă preîncălzită. 
 
Avantajul acestui sistem este că schimbătorul de căldură dintre circuitul solar şi cel pentru apă 
potabilă, prezintă un regim mult mai staţionar de funcţionare. În aceste condiţii, proiectarea 
optimă a schimbătorului de căldură este mult mai uşor de realizat, decât în cazul anterior. 
 
Dezavantajul acestui sistem este că prezintă un rezervor în plus şi un circuit suplimentar 
pentru dezinfecţie termică (reprezentat cu linie punct). 
 
Se poate considera o schemă de preparare apă caldă într-un tanc pentru stocare, racordat atât 
la un sistemul solar de preîncălzire cât şi la un sistem clasic de încălzire. O asemenea schemă 
este prezentată în figura alăturată. Această schemă rezultă prin contopirea într-un singur tanc 
pentru stocarea apei, a celor două rezervoare din schema precedentă. Înstalaţia va fi prevăzută 
în continuare cu circuitul pentru dezinfecţie termică. 
 
În acest caz, energia solară poate să fie utilizată mai eficient, deoarece poate fi transferată apei 
fără restricţii privind existenţa sau lipsa consumului de apă caldă. 



O variantă mai compactă de instalaţie, prezintă un singur rezervor de stocare, de dimensiuni 
mai mari decât cele ale instalaţiei anterioare, care practic înglobează cele două rezervoare 
într-unul singur. 
 

 
Schema de preparare apă caldă într-un tanc pentru stocare,  

racordat atât la un sistem solar de preîncălzire cât şi la un sistem clasic de încălzire 
 
Zona inferioară a tancului pentru stocare (denumită zonă de preîncălzire) este racordată la 
schimbătorul de căldură al instalaţiei solare, iar zona superioară a tancului pentru stocare 
(denumită zonă tampon pentru consum) este racordată la schimbătorul de căldură al unei 
instalaţii clasice de încălzire. 
 
O cerinţă importantă a acestui sistem este ca modul de racordare a sistemelor de încălzire, să 
nu perturbe stratificarea apei calde din tancul de stocare. 
 
În figura alăturată este prezentat un exemplu de racordare greşită a tancului pentru stocare, la 
sistemele de încălzire. 
 

 
Exemplu de racordare greşită a tancului de stocare, la sursele de încălzire 

 



O solutie pentru mentinerea stratificării apei din tancul de stocare, este reprezentată de 
racordarea părţii superioare a tancului, la un sistem clasic de încălzire. 
  

 
Schema de racordare a părţii superioare a tancului pentru stocare, la un sistem clasic de încălzire 

 
Apa caldă menajeră pentru consumatorii individuali, este preparată în rezervoare de stocare cu 
dimensiuni reduse. 
 


