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Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до енергоефективного і 
екологічно чистого вирощування овочевих та інших тепличних культур у спорудах штучного 
клімату. 

Відома енергоощадна теплиця, що містить дах, який виконано у вигляді сонячних панелей, в 
яких розташовані світлопроникні вікна, світлопроникні огороджувальні елементи, нагрівальні 5 

елементи (патент України на корисну модель № 94619, МПК A01G 9/14, опубл. Бюл. № 22, 2014 
р.). 

Недоліком енергоощадної теплиці є розташування нагрівальних елементів вертикально біля 
світлопроникних огороджувальних елементів, що не сприяє рівномірному нагріванні теплиці 
біля ґрунту, оскільки тепле повітря піднімається знизу вверх. 10 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення конструкції теплиці на сонячних 
панелях шляхом встановлення нагрівальних елементів горизонтально по боках теплиці між 
світлопроникними огороджувальними елементами та боковими планками, між якими 
розташований ґрунт з рослинами, що дозволяє більш рівномірно нагрівати внутрішній простір 
теплиці, а також раціонально використовувати поновлювальне джерело енергії, створювати 15 

надійний оптимальний мікроклімат, що сприятиме збільшенню врожайності тепличних культур 
та підвищенню їх якості. 

Поставлена задача вирішується тим, що теплиця на сонячних панелях, яка містить дах, 
котрий виконано у вигляді сонячних панелей з почергово розташованими світлопроникними 
вікнами, світлопроникні огороджувальні елементи, комутатор енергії, акумуляторні батареї, 20 

нагрівальні елементи, згідно з корисною моделлю, вводиться те, що нагрівальні елементи 
встановлені горизонтально по боках теплиці між світлопроникними огороджувальними 
елементами та боковими планками, між якими розташований ґрунт з рослинами, причому 
нагрівальні елементи та сонячні панелі за допомогою провідників з'єднані з комутатором енергії 
та акумуляторними батареями. 25 

Запропоноване технічне рішення полягає у встановленні нагрівальних елементів 
горизонтально по боках теплиці між світлопроникними огороджувальними елементами та 
боковими планками, між якими розташований ґрунт з рослинам. 

Теплиця на сонячних панелях зображена на кресленні. 
Теплиця на сонячних панелях містить світлопроникні огороджувальні елементи 1 (скло, 30 

поліетилен тощо), дах теплиці 2, який виконано у вигляді сонячних панелей 3 з почергово 
розташованими світлопроникними вікнами 4. Сонячні панелі 3 через провідники 5 та комутатор 
енергії 6 зв'язані з акумуляторною батареєю 7. Акумуляторна батарея 7 через комутатор енергії 
6 та провідники 5 також зв'язані з нагрівальними елементами 8. Нагрівальні елементи 8 
встановлені горизонтально по боках теплиці між світлопроникними огороджувальними 35 

елементами 1 та боковими планками 9, між якими розтанований ґрунт з рослинами. 
Працює теплиця на сонячних панелях наступним чином. 
В світлу погоду сонячні промені через світлопроникні огороджувальні елементи 1 та 

світлопроникні вікна 4 даху 2 теплиці потрапляють на рослини, які ростуть всередині теплиці. 
При цьому, сонячні панелі 3 в цей час акумулюють енергію, яка за допомогою провідників 5 40 

через комутатор енергії 6 акумулюється в акумуляторних батареях 7. 
У темний або холодний період доби накопичена електрична енергія з акумуляторної батареї 

7 через комутатор енергії 6 та провідники 5 подається на нагрівальні елементи 8, які 
розташовані всередині теплиці та перетворюють її в теплову енергію. 

Таким чином забезпечується надійний оптимальний мікроклімат для вирощування 45 

тепличних культур упродовж всієї доби. 
Завдяки тому, що нагрівальні елементи 8 встановлені горизонтально по боках теплиці між 

світлопроникними огороджувальними елементами 1 та боковими планками 9, між якими 
розташований ґрунт з рослинами, то це дозволяє більш рівномірно нагрівати внутрішній простір 
теплиці, створювати надійний оптимальний мікроклімат, що сприятиме збільшенню врожайності 50 

тепличних культур та підвищенню їх якості.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Теплиця на сонячних панелях, що містить дах, який виконано у вигляді сонячних панелей з 55 

почергово розташованими світлопроникними вікнами, світлопроникні огороджувальні елементи, 
коммутатор енергії, акумуляторні батареї, нагрівальні елементи, яка відрізняється тим, що 
нагрівальні елементи встановлені горизонтально по боках теплиці між світлопроникними 
огороджувальними елементами та боковими планками, між якими розташований ґрунт з 
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рослинами, причому нагрівальні елементи та сонячні панелі за допомогою провідників з'єднані з 
комутатором енергії та акумуляторними батареями. 
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