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Инструкция за изграждане на подземна серпентина за термопомпа 

„вода-вода“ Елтерм, модел ETM-WHQ 

Както е известно и от предни статии, има два основни типа източник за термопомпа „вода-

вода“: 

1)  Сондаж, кладенец  или друг тип течаща топла вода (над 5 градуса). В този случай 

нещата са ясни- просто трябва да изберем подходяща сондажна помпа, ако нямате и 

сондажа не трябва да е по- дълбок от 20-30м, защото в противен случай помпата става 

толкова мощна, че разхода й почти унищожава добрата ефективност на термопомпата 

и е по- добре да се мине към друг вариант: „въздух-вода“ или заровена серпентина. 

2)  Заровена в земята серпентина (било то в земя, езеро, море или дълбоки сухи сондажи). 

Тук ще разгледаме как се прави този тип инсталация. Много често би изляло по- евтино 

като клиенти да изградите системата сами или ако просто искате да разберете процеса 

в дълбочина, прочетете това упътване. 

 

I. Основна информация: 

Този тип термопомпи използват постоянната температура на почвата, за да 

гарантират работа в идеалните параметри. Те абсорбират топлина от земята чрез 

използването на заровени тръбни серпентини. 

Температурата на земята остава постоянна почти през цялата година- около 7 до 12 

градуса и от тук предоставя идеалните условия за работата на термопомпата. 

Земята абсорбира слънчева енергия и по този начин действа като батерия, която се 

презарежда постоянно. Това означава че неправилно оразмерени серпентини могат 

да доведат до охлаждане на земята около тръбите и значително влошаване на 

параметрите на работа. 

Обикновено серпентините се пълнят със смес от антифриз и вода, за да няма 

опасност системата да замръзне. 

Има няколко типа затворени системи които могат да се изградят: 
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1) Тип Хармоника: 

 

  Това е най- евтиният начин да се направи системата, тъй като минимизира 

изкопните работи. С времето тази схема се е наложила като най- популярен метод. На практика 

това е един дълъг кангал тръба заровен в окопи в земята. Може да се монтира хоризонтално 

или вертикално. Поради ниската си цена, това е и варианта препоръчван от Елтерм ЕООД. 

2) Права тръба- тип серпентина за подово отопление: 

Системата може да се изгради и както се прави вътрешната инсталация за 

подово отопление. Изкопава се много голяма площ (дадена в нашите 

каталожни данни) и тръбите се редят хоризонтално в концентрични кръгове. 

После всичко се заравя и имате работеща система. Реално метража тръба е 

същият като при Хармониката, но тъй като нейното изпълнение е по- евтина, 

препоръчваме нея пред този вариант. 

3) Дълбочинни сондажи: 
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Има места където колкото и да копаеш не излиза достатъчно или дори каквато 

и да е било вода. В повечето случай това се знае още от самото начало и не се 

преминава към такъв тип система защото е възможно най- скъпият вариант. В 

случаите на упорит клиент обаче и невъзможност за друг тип система ли 

нежелание за „въздух-вода“, може да се премине към този тип сондаж при 

който се изкопават няколко на брой тесни сондажи на дълбочина 60-100м в 

които се пуска една тръба, за да образува кръг. Тръбата се пълни със смес от 

антифриз и вода, а сондажа около тръбата се запълва със специална 

топлопроводна смес. Въпреки огромната цена обаче, този тип сондажи могат да 

бъдат най- ефективни поради по- високата температура на дълбочина от 100м. 

Като цяло такива системи изграждаме само на места където упорито сте 

сондирали за вода и тя така и не е излязла 😉 

Общо взето този тип система има икономически смисъл на места където се 

изисква голяма мощност- над 100kW, а има много малка площ. В такива случаи 

обикновено се прави един пробен сондаж, за да се види каква мощност може 

да излезе от него и чак тогава се пристъпва към довършване на инсталацията, 

ако резултата е положителен. 
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4) Подводни серпентини: 

 

  В редките случаи на река, езеро, язовир или море до къщата с достатъчна 

дълбочина, за да не замръзва водата около серпентината и да има постоянна температура над 

5 градуса, серпентината може да се зарови не в земята, а във водата. Като ако водата е чиста 

може дори да не се слага серпентина, а директно да се тегли водата от езерото, да се прекарва 

през машината и да се връща в другият край. 
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Тъй като дори пълна с вода, серпентината ще плува, тя трябва да се привърже към метална 

рамка и тежести, за да може да потъне хубаво. Системата се пълни със смес от антифриз и 

гликол, за да не замръзне. 

При отворената система, в която директно се използва водата, трябва да се помисли хубаво за 

това как тя ще се филтрира. 

II. Оразмеряване на подземните серпентини: 

1) Тип Хармоника: 

Количеството слънчева енергия, което попада върху земята е горе долу еднакво 

из цялата страна, така че типа почва не е чак от такова значение. Това което е от 

значение обаче е почвата да има по- „влажен“ вид. Т.е да може да прилепне 

хубаво около тръбата, да уплътни, да не е камениста или на големи буци. 

Идеалният вариант е глинеста почва или чернозем. Съвсем грубата формула е 

10м окоп дава около 1kW. Като в 10м окоп може да се разгърне от 50 до 100м 

тръба. 

Има разлика дали изчислявате серпентината спрямо пиковата необходима 

топлинна мощност или спрямо годишната необходима топлинна мощност. 

Въпреки това ако приемем че жилището е добре изолирано, обикновено 

пиковата мощност е достатъчна за оразмеряване на серпентината. Ако се спази 

изискването за дължината на тръбите всичко ще работи нормално и няма да се 

стигне до работни температури под 0 градуса, което се води провал при този 

тип система защото въпреки че тя ще продължи да работи, ще бъде с много по- 

лоши параметри отколкото въздух-вода.  

В добрия случай от системата можем да очакваме връщаща температура в 

порядъка от 2 до 5 градуса под температурата на почвата или около 3 до 7 

градуса на водата в серпентината. 

2) Тип дълбочинен сондаж:  

При този тип сондаж в повечето случаи получавате по- голяма мощност на 

линеен метър в сравнение с Хармониката. Количеството енергия, което сондажа 

може да даде зависи изцяло от типа на земята. Твърдите скали имат по- добра 

проводимост от меките или глинестите. Груба сметка, един такъв сондаж ще 

даде между 30 и 50W/m. За големи проекти е по- добре да се проведе 

проучване от геолози преди да се пристъпи към по- сериозна инвестиция. 

3) Подводна серпентина: 

Водата има изключително висока топлопроводимост и е идеалният източник за 

термопомпата. Тук всеки случай е сам за себе си и при изграждане на такава 

инсталация е добре да се допитате до Нас. 
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III. Изграждане на подземна серпентина тип Хармоника: 

Когато серпентината се навие, тя има грубо този вид: 

 

Едната тръба от кангала тръгва и го разтваряте като хармоника докато добие горният вид. Края 

на кангала се изправя и се връща в началото с оглед на това да имате само една шахта от която 

да тръгват всички кръгове. В противен случай се правят 2 шахти в двата края. Важното е всички 

кръгове да са с еднаква дължина, за да може да има еднакъв дебит през тях. Тръбите се 

захващат една с друга, за да останат в тази форма със здрави свински опашки. 

Ето така изглеждат грубите мерки за някои често използвани метражи тръби: 

Общ метраж 
тръба, m 

Диаметър 
Тръба, mm 

Дължина на 
главата (а), m 

Дължина на 
кръговете (b), m 

Дължина на 
връщащата 
тръба (с), m 

200 32 25 30 55 

250 32 25 40 65 

300 32 25 50 75 

 

Идеалният вариант е да се ползват ПЕСП тръби, но такива рядко се намират в България, така че 

обикновено се прави с ПЕВП тръба. Идеалният размер е Ф32, но понякога се прави и с Ф25 за 

по- малките мощности. 

Тръбата може да се закопае вертикално или хоризонтално като съответно вертикалният окоп е 

дълбок и тесен, а хоризонталният плитък и широк. 
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• При изпълнение на вертикален монтаж се копае дълбок окоп- 2м, но тесен- 

30-40см или колкото е размера на кофата на багера. 

• При хоризонтален монтаж се копае плитък, но широк окоп- 1,2 широк и 

минимум 1,2 дълбок, по- добре би било дори 1,5-2м дълбочина. 

Преди да се избере типа на окопа е хубаво да се прегледа почвата. Ако има много камъни или 

твърди неравности, ще се наложи да се запълни с пясък и тогава широкия окоп е по- добрата 

опция поради по- малкото количество необходим пясък.  Добре е да се поддържа минимално 

отстояние от 5м от център до център между окопите. Добре е да се внимава, когато се копае 

около големи дървета заради корените им. Окопите не трябва да бъдат задължително прави, 

важното е да се спазва минималното отстояние от 5м между тях. 

Ако се открият големи камъни или скала е възможно да се премине от един тип окоп към друг. 

Когато направите необходимият брой окопи , всички тръби за тях трябва да тръгнат от мястото 

на колектора- обикновено в шахта и да стигнат до съответния окоп. Това наричаме глава на 

всеки кръг и тя също трябва да пътува към тялото на серпентината в собствен окоп.  Всички 

глави могат да се съберат заедно в един 1,2м дълбок окоп и да се разпределят към своите 

кръгове в малки (тип вертикални) окопи. Важното е всички подаващи тръби да са от едната 

страна и всички връщащи- от другата. Този тип разпределение помага и при липсата на шахта 

тръбите да излязат вертикално от външната или вътрешната страна на къщата където да се 

съберат в колектор и директно да влязат в термопомпата. Задължително да се спазва общата 

дължина на всяка една серпентина да е еднаква. 
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Когато не се прави шахта, а тръбите директно излизат до къщата се има предвид горната схема. 

Разбира се така излизащи колектори трябва да се изолират добре, въпреки наличието на 

антифриз. 

При закопаване на окопите трябва да се започне леко и на ръка  с обилно обливане с вода за 

да може почвата да прилепне хубаво около тръбите. Чак след като вече има приличен слой 

земя над тръбите може да се закопава с багера. 

IV. Изграждане на серпентина за монтаж под вода:  

Тъй като дори пълни с вода, тръбите плуват, трябва да се монтират към метална 

мрежа, която с тежести да се потопи. Обикновено се прави на рамка с размери 2,5м 

на 1м и височина около 50см. Рамката трябва да се монтира на достатъчна 

дълбочина, за да е сигурно че водата около нея няма да замръзне и също така да е 

далеч от двигатели на лодки, ако е по- голямо езеро/язовир. Тръбите остават 

празни, за да доплуват до мястото където ще се потапят.  При достигане на мястото 

се пълни с вода и се потапя. 
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V. Изграждане на колекторната шахта:  

  Колектора, събиращ всички тръби трябва да бъде поставен или в шахта в близост 

до къщата или на стената, зад  която се намира термопомпата или пък в самото 

сервизно помещение на термопомпата, ако терена позволява и можете да 

пробиете достатъчно много на брой дупки. За всеки един кръг трябва да се монтира 

кран и след това да се върже към колектора, който най- често се прави от тройници. 

Изгражда се подаващ и връщащ колектор, които е хубаво да бъдат комплектовани с 

обезвъздушител и така направеният колектор се връзва към термопомпата (по 

същия начин както бихте вързали система с радиатори или подово отопление).  

 

Всички тръби намиращи се вътре в сградата е добре да се изолират, за да не се 

образува конденз по тях. 

 

При напълване на системата със смес от антифриз и вода, тя трябва да се 

обезвъздуши. Най- лесно това става през централната система, като затворите 

всички останали кръгове, освен този който ще се обезвъздушава и пуснете напорна 

помпа( вижте схемата по- долу).  В идеалният случай, когато сте инвестирали в два 

крана вместо един на всеки кръг- това става от крановете (виж схемата): 
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Използва се съд около 60-80л в който има смес от антифриз и вода. Пусната по този 

начин, помпата ще изкара целия въздух от системата за около 10 мин. Ще 

разберете по това че в съда ще спре да има пяна. 

 

 

След обезвъздушаване, системата трябва да се напълни под налягане (отново с 

напорната помпа). Налягане от 3-4bar е напълно достатъчно. 

VI. Запълване на окопите:  

След като тръбите са пълни и налягането остава постоянно е време тръбите да се 

запълнят. Огледайте внимателно всяка тръба за видими дефекти и смачквания. Ако 

изровената земя е на твърди буци или има много камъни е добре тръбата да се 

покрие с пясък. След това за засипва на ръка докато се облива с маркуч, за да може 

почвата да прилепне хубаво. Когато сте запълнили половината окоп и всичко е 

плътно и прилепнало, можете да заровите остатъка от окопа с механизация. 

След известно време почвата в окопите ще потъне и всъщност с всяка изминала 

година серпентината ще работи по- добре поради естественото уплътняване, което 

се получава. На практика ако жилището се топли добре от първата година, ще става 

все по- ефективно през следващите години. 
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VII. Ето и малко снимки от скорошен такъв обект:  

Тук работи машина с мощност 33kW, като за целта са заровени 3000м тръба Ф32 на 

10 окопа с дълбочина 1,5м и по 300м  тръба във всеки. Поради естеството на 

терена, тръбите влизат директно в котелното помещение където се свързват в 

колектор: 
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За всякакви въпроси по изграждане и монтаж на термопомпи, не се колебайте да се 

свържете с Нас. 

Поздрави, 
 
инж. Христо Спасов 
Елтерм ЕООД 
0889 33 24 30 

 

 


