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– Chciaïbym porozmawiaÊ o kolektorach
sïonecznych i panelach do produkcji
elektrycznoĂci.

– WïaĂciwie to i ja dochodzÚ do wniosku, ĝe przyszedïem do pana wïaĂnie
ze wzglÚdu na to, ĝe kolektory siÚ
upowszechniïy. DekadÚ temu pewnie
bym o nich nie pomyĂlaï, a teraz czytam
artykuïy o kolektorach w gazetach,
widzÚ je na mijanych domach, majÈ je
moi znajomi. PomyĂlaïem wiÚc: dlaczego nie ja?

– Czemu nie. Szczerze panu powiem, ĝe
ostatnio coraz wiÚcej osób mnie o to pyta.
Jeszcze z 10–15 lat temu, tego rodzaju
instalacje byïy rzadkoĂciÈ. Dzisiaj juĝ nie
robiÈ chyba na nikim wraĝenie, no moĝe
z wyjÈtkiem paneli fotowoltaicznych.

– No proszÚ, skojarzenia mamy podobne.
Ale na poczÈtek ustalmy w ogóle, o czym
rozmawiamy. Mam nadziejÚ, ĝe zdaje
sobie pan sprawÚ, ĝe kolektory sïoneczne
oraz panele fotowoltaiczne – to kompletnie róĝne urzÈdzenia?

Majster Guru: – Dzieñ dobry! Abwbczym
tym razem mogÚ Panu pomóc?
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– Wiem, wiem. Kolektory sÈ do przygotowania ciepïej wody, a panele do
produkcji prÈdu.
– W zasadzie tak, chociaĝ nie do koñca
ĂciĂle. RzeczywiĂcie, dziÚki panelom
wytwarzamy prÈd, który da siÚ wykorzystaÊ na rozmaite sposoby. Ostatecznie,
moĝe posïuĝyÊ nawet do podgrzania
ciepïej wody. Kolektory zaĂ dostarczajÈ
nam ciepïa, które najczÚĂciej w polskich
warunkach przeznacza siÚ wïaĂnie do
przygotowania ciepïej wody uĝytkowej.
Lecz nie jest to jedyna moĝliwoĂÊ. MogÈ
sïuĝyÊ równieĝ do ogrzewania budynku,
choÊ precyzyjniej byïoby chyba powiedzieÊ, ĝe do jego dogrzewania w okresach
przejĂciowych.
– O ogrzewaniu domu kolektorami
sïyszaïem i o nie teĝ chciaïbym zapytaÊ,
ale widzÚ, ĝe odnosi siÚ pan do tego
zbrezerwÈ. Przecieĝ skoro moĝna podgrzewaÊ nimi wodÚ do mycia, to czemu
nie wodÚ pïynÈcÈ do kaloryferów? Za to
wykorzystaniem prÈdu z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody mnie
pan zaskoczyï.

dzieÊ, od czego w najwiÚkszym stopniu
zaleĝy iloĂÊ pozyskiwanego ciepïa?
– OczywiĂcie od tego, ile mamy sïoñca
oraz liczby kolektorów!
– Zgadza siÚ, z zastrzeĝeniem, ĝe nie sÈ
to czynniki równorzÚdne. IloĂÊ energii
pochodzÈcej od sïoñca jest najwaĝniejsza.
Zaraz siÚ pan przekona, ĝe sÈ sytuacje,
kiedy powiÚkszanie powierzchni kolektorów nie przynosi korzyĂci, raczej staje
siÚ problemem w sezonie letnim. Za to
bez promieniowania sïonecznego nic nie
zrobimy. To jakby „paliwo” dla naszej
instalacji i kiedy go brakuje, z systemu
nie ma poĝytku. Innymi sïowy – nawet
zbnajmniejszej instalacji przy dobrym
nasïonecznieniu bÚdzie poĝytek, za to
zbduĝej przy braku sïoñca (mgïa, chmury)
ciepïej wody nie bÚdzie.
Niech mi pan teraz powie, kiedy sïoñca
mamy najwiÚcej, a kiedy najbardziej go
brakuje?
– NiewÈtpliwie brakuje go teraz – póěnÈ
jesieniÈ i zimÈ. Latem zaĂ odwrotnie.
WïaĂnie sobie pomyĂlaïem, ĝe w sezonie
wakacyjnym jest go w moim mieszkaniu

– WidzÚ, ĝe musimy zaczÈÊ od podstaw.
Na pierwszy ogieñ weěmy kolektory sïoneczne, bo z nimi bÚdzie proĂciej. A jak
pan potem zobaczy, pewne podstawowe
prawidïa moĝna odnieĂÊ takĝe do paneli
fotowoltaicznych.
Kolektor zamienia padajÈce promieniowanie sïoneczne na ciepïo, które
nastÚpnie trafia do instalacji domowej. To
ciepïo spoĝytkowujemy do przygotowania
ciepïej wody uĝytkowej, rzadziej – do
ogrzewania pomieszczeñ. ProszÚ powie-
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nawet za duĝo! ChÚtnie przesunÈïbym
czÚĂÊ na chïodniejszy sezon.
– Racja. ProszÚ spojrzeÊ na zestawienie
zbrozbiciem na poszczególne miesiÈce.
Pobprostu zimÈ nie dociera do nas zbyt
wiele sïoñca. A z pustego i Salomon nie
naleje.
A jeszcze rozkïad roczny jest skrajnie
nierównomierny. 80% energii sïonecznej
trafia do nas w okresie od poczÈtku kwietnia do koñca wrzeĂnia, czyli w czasie,
kiedy praktycznie nie musimy ogrzewaÊ
domów. Za to ïÈcznie na grudzieñ, styczeñ i luty przypada zaledwie ok. 6%.
– Aĝ siÚ wierzyÊ nie chce. A konkretnie,
to ile wïaĂciwie ciepïa daje nam sïoñce?
– Z pozoru mnóstwo, nie mieszkamy
przecieĝ za krÚgiem polarnym. Lecz proszÚ nie daÊ siÚ omamiÊ róĝnym sprytnym
sprzedawcom, którzy lubiÈ pokazywaÊ
uĂrednione dane roczne. W Polsce roczna
suma energii promieniowania sïonecznego wynosi ok. 1000 kWh na 1 m2
powierzchni. Znaczy to, ĝe w ciÈgu roku
kaĝdy metr kwadratowy dziaïki otrzymuje
w przybliĝeniu tyle energii, ile uzyskujemy ze spalenia 100 m3 gazu ziemnego.
Zaïóĝmy teraz, ĝe mamy energooszczÚdny
budynek o powierzchni 150 m2, który
potrzebuje rocznie 40 kWh/m2. Daje to
6000bkWh. Teoretycznie dla zaspokojenia
jego potrzeb energetycznych wystarczyïoby wiÚc „zebraÊ” energiÚ sïonecznÈ padajÈcÈ na zaledwie 6 m2 dziaïki! W praktyce
jest o wiele, wiele gorzej. OczywiĂcie, nie
umiemy w 100% wykorzystaÊ docierajÈcej do nas energii, choÊ konstrukcje kolektorów sÈ wciÈĝ udoskonalane. Zasadnicze
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c IntensywnoƑđ promieniowania sųonecz-

nego to najwaǏniejszy czynnik dla kaǏdej
instalacji solarnej. Nie ma sųoŷca to nie ma
i energii. FAKRO
ograniczenie wynika jednak z czynników
od nas niezaleĝnych, bÚdÈcych konsekwencjÈ naszego poïoĝenia geograficznego. ProszÚ dobrze zapamiÚtaÊ: 4/5 caïej
energii dostajemy przez póï roku. I tak siÚ
skïada, ĝe sezon grzewczy to wïaĂnie te
drugie póï roku – z niedoborem.
– Tu mnie pan zasmuciï. WczeĂniej nie
spotkaïem tego typu danych.
Nasïonecznienie dzienne 1 m2 pïaszczyzny
obnachyleniu 45° (dane dla Warszawy)
MiesiÈc

Promieniowanie
sïoneczne kWh/m2

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

0,6
1,0
3,0
3,8
4,8
5,4
5,3
4,9
3,3
1,7
0,7
0,5

3

2015-11-06 07:55:46

Rozmo
owy o kolek
ktorach

c W zestawieniu rocznym Ƒwietnie widađ ogromne zróǏnicowanie nasųonecznienia

– Aleĝ proszÚ pana, to raczej kwestia spojrzenia: szklanka jest do poïowy pusta czy
peïna? SmuciÊ siÚ, ĝe zimÈ nie ogrzejemy
sïoñcem domu, czy cieszyÊ, ĝe wiosnÈ
iblatem podgrzejemy ciepïÈ wodÚ prawie
za darmo?

Dlatego instalacje sïoneczne w naszym
klimacie sÈ dobrym sposobem przygotowania ciepïej wody w sezonie letnim.
A w kwestii ogrzewania mogÈ peïniÊ co
najwyĝej rolÚ pomocniczÈ dla gïównego
ěródïa ciepïa, np. kotïa. I to raczej wiosnÈ
ibjesieniÈ.

– Ale czy rzeczywiĂcie zimÈ jest tak ěle?
– CzujÚ, ĝe wciÈĝ szuka pan jakiejĂ furtki
dla sezonu zimowego. W takim razie
przeïóĝmy dane z tabeli na konkretne
liczby. Nawet jeĂli kolektory miaïyby
100% sprawnoĂÊ, czyli pochïaniaïyby
caïÈ docierajÈcÈ do nich energiÚ bez
jakichkolwiek strat, a ich powierzchnia
byïa duĝa, np. 10 m2, to z racji bardzo
sïabego nasïonecznienia – w Ărodku zimy
nie daïyby wiele. W grudniu maksymalny uzysk to 5 kWh dziennie, co odpowiada pracy niewielkiego kotïa grzewczego
obmocy 10bkW przez póï godziny.

4

– Ale podobno kolektory próĝniowe sÈ
efektywniejsze zimÈ...
– Owszem, sÈ. Jednak nie ma co liczyÊ na
cud. Skoro zimÈ dociera do nas maïo energii sïonecznej, to i niewiele jej pozyskamy.
Przypomniaïa mi siÚ rozmowa z przedstawicielem jednej z firm, który twierdziï, ĝe
ich kolektory sÈ równie efektywne zimÈ,
jak i latem. CoĂ takiego trudno w ogóle
komentowaÊ. Czy wie pan, dlaczego kolektory próĝniowe sÈ zimÈ efektywniejsze?
– Nie bardzo.
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zwykle podzielony na wÈskie pasy
– po jednym w kaĝdej rurze próĝniowej.
¿eby efektywnie wykorzystaÊ pozyskane
ciepïo, kolektor nie moĝe zbyt wiele z niego
traciÊ do otoczenia. Specjalna powïoka absorbera (najczÚĂciej na bazie tlenku tytanu)
powoduje, ĝe bardzo dobrze pochïania on
promieniowanie sïoneczne, a rozgrzany
wypromieniowuje niewiele ciepïa.
¿eby ograniczyÊ pozostaïe straty ciepïa
(przez przewodzenie i konwekcjÚ powietrza), obudowa kolektorów pïaskich
izolowana jest weïnÈ mineralnÈ. Natomiast
w kolektorach próĝniowych izolatorem
jest wïaĂnie próĝnia – w przestrzeni bez
powietrza nie ma przewodzenia ani konwekcji, pozostaje jedynie strata energii przez
promieniowanie.
Ciepïo z rozgrzanego absorbera trzeba
przekazaÊ dalej. W kolektorach pïaskich,
od spodu styka siÚ z nim rurka, przez

– Tak myĂlaïem, wiÚc moĝe objaĂniÚ samÈ
budowÚ obu rodzajów urzÈdzeñ.
Róĝni je budowa absorbera, czyli elementu pochïaniajÈcego promieniowanie
sïoneczne oraz sposób zabezpieczenia przed
stratami ciepïa do otoczenia.
W kolektorach pïaskich absorberem jest
miedziana lub aluminiowa pïyta (blacha).
W kolektorach próĝniowych absorber jest

d Idea budowy instalacji solarnej jest w sumie doƑđ prosta: pųyn rozgrzany w kolektorze

przekazuje ciepųo wodzie zgromadzonej w zasobniku, a nastħpnie znów siħ nagrzewa

regulator
solarny
punkty poboru
ciepųej wody

ciepųa woda
(c.w.u.)

dwuwħǏownicowy
(biwalentny)
zbiornik c.w.u.

kolektory
sųoneczne

solarna
grupa
pompowa
naczynie wzbiorcze

kocioų
dopųyw zimnej
wody
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którÈ przepïywa czynnik roboczy (pïyn
niezamarzajÈcy). Z kolei w kolektorach
próĝniowych, w kaĝdej rurze próĝniowej
jest umieszczona rurka z przepïywajÈcym
przez niÈ czynnikiem roboczym albo tzw.
ciepïowód (rurka z cieczÈ o niskiej temperaturze parowania). Poszczególne ciepïowody muszÈ byÊ na zewnÈtrz – poza rurami
próĝniowymi – poïÈczone „szynÈ zbiorczÈ”,
przez którÈ przepïywa czynnik roboczy.
W kolektorach próĝniowych najwiÚkszym
problemem jest uszczelnienie miejsca poïÈczenia rury próĝniowej z rurkÈ odbierajÈcÈ ciepïo z jej wnÚtrza. Wystarczy nawet
minimalna niedokïadnoĂÊ i do wnÚtrza
dostaje siÚ powietrze, a wtedy rura nie ma
juĝ wïaĂciwoĂci izolacyjnych.
– No dobrze, ale wïaĂciwie co z tego
wynika dla mnie, który chcÚ je kupiÊ?
Na które lepiej siÚ zdecydowaÊ?
– Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kolektor pïaski – przy tej samej powierzchni
zabudowy, co próĝniowy rurowy – ma
wiÚkszÈ powierzchniÚ absorbera (pochïaniajÈcÈ promieniowanie), za to gorszÈ
izolacjÚ termicznÈ. W efekcie kolektor
pïaski uzyskuje wiÚcej ciepïa latem, gdy
nasïonecznienie jest intensywne, abstraty
ciepïa wzglÚdnie niewielkie. Za to jesieniÈ
i zimÈ przewagÚ bÚdzie miaï rurowy
kolektor próĝniowy, bo mniej ciepïa straci
do otoczenia. Ostatecznie wracamy do
podstawowego pytania – co chcemy osiÈgnÈÊ dziÚki kolektorom?

odbicie
od szyby 7%

100%

konwekcja przewodzenie
przez obudowħ 3%
15 %

promieniowanie
absorbera 8%

ciepųo
uǏyteczne 60%

c Pochųanianie energii oraz straty ciepųa

w kolektorze pųaskim
– W porzÈdku, na poczÈtek proszÚ dobrze
zapamiÚtaÊ, ĝe instalacja solarna zawsze
wymaga wspóïdziaïania z drugim, konwencjonalnym ěródïem ciepïa: kotïem,
grzaïkÈ elektrycznÈ albo ogrzewaczem
przepïywowym.
– Rozumiem, ĝe podstawowym ograniczeniem jest ta niewielka iloĂÊ sïoñca
wbsezonie zimowym, o czym juĝ mówiliĂmy. Ale z drugiej strony, chyba daïoby

– Zostañmy na razie przy podstawowym
– jak sam pan twierdzi – zastosowaniu
kolektorów w naszym klimacie, czyli
podgrzewaniu wody do mycia itp.

6

pochųanianie
przez szybħ 2%
odbicie od
absorbera 5%

e Rury próǏ-

niowe znacznie zmniejszajČ
straty ciepųa
do otoczenia.
Dlatego wyposaǏone w nie
kolektory lepiej niǏ pųaskie
radzČ sobie
w warunkach
zimowych.
VIESSMANN
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siÚ wykorzystaÊ doĂÊ kolektorów, ĝeby
wystarczyïy i zimÈ?
– Co do pierwszego punktu, to generalnie
ma pan racjÚ. Jednak odnoĂnie drugiego,
niestety, juĝ nie.
– Jak to, odpowiednio duĝa instalacja
nie dostarczy nam doĂÊ ciepïa?
– Ano nie. Ponadto latem bÚdziemy jÈ
przeklinaÊ. Powiem panu wiÚcej, nawet
czÚĂÊ instalatorów, jakby nie patrzeÊ, ludzi zajmujÈcych siÚ tÈ problematykÈ zawodowo, tego nie rozumie. Dlatego tym
bardziej warto to sobie dobrze wyjaĂniÊ.
Otóĝ, sezon zimowy to nie tylko marne
nasïonecznienie, ale przewaĝnie teĝ niska
temperatura na zewnÈtrz domu. Sporo bÚdzie dni, kiedy pïyn wbkolektorze rozgrzeje
siÚ tylko do niewysokiej temperatury, kilkunastu stopni. Wbefekcie wody w zasobniku
takĝe nie podgrzejemy do wyĝszej temperatury. I zwiÚkszanie powierzchni kolektorów
nic nie da. W maïej instalacji bÚdziemy
mogli podgrzaÊ 200 l wody z 10°C do 15°C.
Wbznacznie wiÚkszej, podgrzejemy zaĂ np.
600 l. ChoÊ i tak ani 1 litra nie podgrzejemy do 40°C. Dlatego potrzebne jest drugie,
konwencjonalne ěródïo ciepïa, które wodÚ
– podgrzanÈ wstÚpnie przez kolektory – dogrzeje do uĝytecznej temperatury 40–50°C.
Moĝe to byÊ wÚĝownica zasilana przez kocioï grzewczy albo grzaïka elektryczna. Ten
konwencjonalny sposób ogrzewania moĝe
przydaÊ siÚ i latem, gdy zdarzy siÚ kilka
pochmurnych, deszczowych dni zbwyjÈtkowo sïabym nasïonecznieniem.
– Zaraz, zaraz. PamiÚtam deklaracje,
ĝe instalacja zbkolektorami pokrywa
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60–70% rocznego zapotrzebowania na
ciepïÈ wodÚ. CoĂ mi tu nie pasuje. Czy
sprzedawcy kïamiÈ?
– Raczej – mniej lub bardziej Ăwiadomie
–bnie mówiÈ caïej prawdy. Mamy tu drobnÈ, ale waĝnÈ, róĝnicÚ terminologicznÈ.
60% zapotrzebowania na ciepïÈ wodÚ to
nie to samo, co 60% zapotrzebowania na
energiÚ do przygotowania ciepïej wody.
Czuje pan róĝnicÚ?
– Aleĝ to jakaĂ kazuistyka!
– Moim zdaniem, wcale nie. ProszÚ siÚ
spokojnie zastanowiÊ: czy tyle samo
ciepïa potrzeba do podgrzania 200 l wody
z 10 do 40°C, co przy podniesieniu temperatury z 15°C do 40°C?
– Wbdrugim przypadku bÚdzie ïatwiej.
– I dokïadnie o to chodzi! W tych mniej
korzystnych okresach, woda moĝe byÊ
zaledwie letnia, lecz to znaczy, ĝe jej
podgrzanie do przydatnej temperatury
pochïonie i tak mniej energii, niĝ gdyby
pochodziïa wprost z wodociÈgu lub studni. Zuĝycie ciepïa z konwencjonalnego
ěródïa bÚdzie wiÚc mniejsze. DziÚkibkolektorom i tak oszczÚdzimy. Ale przecieĝ

7
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uprzedzaïem, ĝe nie mogÈ pracowaÊ
samodzielnie.
– Dobrze. Rozumiem teraz, w czym
rzecz. Ile w takim razie jesteĂmy w stanie osiÈgnÈÊ dziÚki kolektorom?
– NajczÚĂciej instalacje do przygotowania
c.w.u. projektuje siÚ tak, ĝeby pokryïy
50–60% rocznego zapotrzebowania na
ciepïo. Da siÚ wprawdzie osiÈgnÈÊ nieco
wiÚcej, jednak im dalej, tym robi siÚ to
mniej opïacalne. Po prostu wzrost kosztów, wynikajÈcy z koniecznoĂci zwiÚkszenia powierzchni kolektorów, jest wówczas
szybszy niĝ tempo przyrostu oszczÚdnoĂci. Ekonomiczna opïacalnoĂÊ inwestycji
spada. No i jeszcze mamy z takimi „przeroĂniÚtymi” instalacjami problemy.
– Wspominaï pan o tym, ale o co w istocie chodzi?
– Pozwoli pan, ĝe posïuĝÚ siÚ analogiÈ.
ZimÈ pewnie siÚ pan cieszy, kiedy pogoda
jest ïadna i sïoñce wpada przez okno?
– OczywiĂcie!

kolektorów to jak wiÚcej okien w tym
samym pokoju, na nasïonecznionej elewacji. Jeĝeli przesadzimy, w upaïy nie da siÚ
w tym wnÚtrzu wysiedzieÊ. Chociaĝ, istotnie, przy jesiennej szarówce bÚdziemy
siÚ cieszyÊ z wiÚkszej iloĂci naturalnego
Ăwiatïa.
– Rozumiem wbczym problem, ale na
pewno sÈ sposoby poradzenia sobie
zbtym.
– SÈ, i to nawet kilka. Najlepiej ĝeby
nadmiar ciepïa daï siÚ jakoĂ z poĝytkiem
zagospodarowaÊ. Problemu nie ma,
jeĂli kolektory podgrzewajÈ takĝe wodÚ
wbbasenie lub dom funkcjonuje latem jako
pensjonat dla turystów, którzy zuĝywajÈ
zwykle duĝo ciepïej wody. Ciepïo zbkolektorów moĝe równieĝ zasilaÊ kolektor
gruntowy pompy ciepïa. W ten sposób
przyspieszamy regeneracjÚ ěródïa dolnego
po sezonie grzewczym. Grunt peïni teĝ
rolÚ akumulatora ciepïa pozyskanego
d Typowy zestaw do przygotowania c.w.u. dla

4 osób skųada siħ z 2 lub 3 kolektorów. Nie warto go powiħkszađ bez szczególnego uzasadnienia i to nie tylko ze wzglħdu na wzrost kosztów.
HEWALEX

– A czy latem, w upaï, jest pan równie
zadowolony z tego, ĝe sïoñce Ăwieci w te
same okna?
– Pewnie, ĝe nie.
– No wïaĂnie. W instalacjach solarnych
zawsze trzeba siÚ liczyÊ z nadprodukcjÈ
ciepïa w okresie letnim. A jeĂli zwiÚkszymy powierzchniÚ kolektorów, to i skala
tej nadwyĝki bÚdzie wiÚksza. WracajÈc
do naszego przykïadu z oknami – wiÚcej
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zbenergii sïonecznej, bo przynajmniej jej
czÚĂÊ odzyskamy w sezonie grzewczym,
gdy pompa ciepïa pracuje.
– Ale ja nie planujÚ basenu, rozwaĝam
jedynie pompÚ ciepïa. PomyĂlaïem
jednak, ĝe przecieĝ i w mniejszym, prawidïowo dobranym systemie, mogÈ byÊ
problemy. Przecieĝ sïoñce nie przestaje
ĂwieciÊ, kiedy wyjeĝdĝamy na wakacyjny urlop i z c.w.u. nie korzystamy.
– Brawo! RzeczywiĂcie tak jest, lecz problem rozwiÈzano. Producenci przewidujÈ
taki tryb pracy urzÈdzeñ, gdy czynnik
roboczy krÈĝy w instalacji i nocÈ, gdy
temperatura na zewnÈtrz jest niĝsza od
temperatury podgrzanej za dnia wody,
wówczas ciepïo jest poprzez kolektor
oddawane do otoczenia. Aczkolwiek efektywnoĂÊ tego rozwiÈzania moĝe byÊ zbyt
niska. W koñcu, absorbery kolektorów
pokrywane sÈ specjalnymi powïokami
obsïabej zdolnoĂci do wypromieniowania
ciepïa. Wymiana ciepïa przez przewodzenie i konwekcjÚ takĝe jest sïaba (zwïaszcza w kolektorach próĝniowych).
Jeszcze inne rozwiÈzanie to osïony przeciwsïoneczne na kolektory. MogÈ to byÊ
samoczynnie rozwijane rolety, ale niektórzy uĝytkownicy stosujÈ doraěne rozwiÈzania, zakrywajÈc po prostu kolektory
tkaninÈ. OczywiĂcie, wymaga to dobrego
dostÚpu do nich.
Ciekawszym rozwiÈzaniem jest tzw.
system drain back, w którym normalnie
kolektor jest pusty, bez czynnika roboczego. Czynnikiem roboczym jest zaĂ zwykïa
woda, którÈ pompa przenosi z zasobnika do kolektorów dopiero po wykryciu
przez czujnik, ĝe ich temperatura jest
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odpowiednio wysoka. ZaĂ po wyïÈczeniu
pompy – woda sama, grawitacyjnie opada
do zbiornika. ProszÚ zauwaĝyÊ, ĝe jeĝeli
woda w zasobniku jest juĝ odpowiednio
podgrzana i nie potrzebujemy wiÚcej
ciepïa, wystarczy ĝeby sterownik nie
uruchamiaï pompy. Wówczas temperatura
wody siÚ nie podnosi, choÊby nasïonecznienie byïo bardzo duĝe.
Przy czym naleĝy wyraěnie powiedzieÊ, ĝe instalacja, w której dochodzi do
przegrzania w innej sytuacji niĝ urlopowy
brak odbioru ciepïa przez kilka dni, jest
po prostu ěle zaprojektowana – z nieodpowiednio dobranÈ wielkoĂciÈ kolektorów
ibzasobnika wzglÚdem potrzeb.
– Abile wbtakim razie powinno byÊ
kolektorów ibjak duĝy zasobnik jest
niezbÚdny?
– Uprzedzam, ĝe bÚdÚ mówiï o sytuacji
typowej – gospodarstwa domowego dla
4bosób. Zakïadam teĝ zwrócenie kolektorów wprost na poïudnie oraz nachylenie
ich pod kÈtem ok. 45%. Jeĝeli mamy licznÈ rodzinÚ albo latem prowadzimy pensjonat, powiÚkszenie instalacji bÚdzie jak
najbardziej uzasadnione. W tym ostatnim
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przypadku, warto dodatkowo uwzglÚdniÊ
pewne inne zmiany.
Dla 4 osób potrzeba dziennie Ărednio
200–240 l ciepïej wody o temperaturze
45°C. Dobrze dobrana i ekonomicznie
uzasadniona instalacja zapewnia pokrycie
50–60% rocznego zapotrzebowania na
energiÚ do podgrzania c.w.u.
WystarczÈ do tego zwykle dwa kolektory
pïaskie o powierzchni ok. 4 m2. Taki sam
stopieñ pokrycia moĝe zapewniÊ jeden
dobry kolektor próĝniowy o powierzchni
ok. 3 m2, a wówczas jego cena bÚdzie
konkurencyjna. Zasobnik powinien mieÊ
w takiej sytuacji przynajmniej 300 litrów.

– Tylko dwa zwykïe kolektory? To przecieĝ strasznie maïo ibna dachach zwykle
widaÊ ich przynajmniej 2 razy tyle!
– ZwiÚkszenie liczby kolektorów moĝe
byÊ czasem uzasadnione specyficznÈ
sytuacjÈ, choÊby niekorzystnym ustawieniem wzglÚdem stron Ăwiata. NajczÚĂciej
jednak takie przewymiarowanie jest
efektem braku kompetencji – zrozumiaïej
u prywatnego inwestora, lecz niewybaczalnej u fachowca. A to ten pierwszy ma
problem, jeĝeli kolektorów zainstalowano
po prostu zbyt wiele. Nie tylko zapïaciï
wiÚcej, ale ma teraz problemy z nadmia-

DLA ZAAWANSOWANYCH
Parametry kolektorów
W praktyce uĝyteczna jest przede wszystkim informacja obrocznym uzysku energii zb1bm2 powierzchni
kolektora, pod warunkiem jednak, ĝe procedura badawcza byïa taka sama dla wszystkich produktów, co
wbpraktyce oznacza, ĝe badania musiaïa przeprowadziÊ ta sama instytucja, bo miÚdzynarodowej normy
okreĂlajÈcej jak zbadaÊ uzysk energetyczny kolektora wciÈĝ nie ma. NajczÚĂciej jest to szwajcarski instytut
SPF wbRapperswilu. Dane zbbadañ przeprowadzonych przez SPF sÈ jawne ibdostÚpne na stronie internetowej
www.solarenergy.ch.
JeĂli sprzedawca twierdzi, ĝe produkt ma certyfikat SPF, to poproĂmy objego numer ibsprawděmy. OczywiĂcie fakt, ĝe kolektor zostaï tam przebadany, nie znaczy wcale, ĝe jest on dobry lub zïy, zostaï po prostu
zbadany wbsposób umoĝliwiajÈcy porównanie zbinnymi urzÈdzeniami. Chodzi obto, ĝe zmieniajÈc zaïoĝenia
(warunki badania), np. strefÚ klimatycznÈ, ïÈcznÈ powierzchniÚ kolektorów, iloĂÊ podgrzewanej wody itd.
moĝna dla tego samego kolektora otrzymaÊ bardzo róĝne wyniki.
JeĂli danych obrocznym uzysku energii brak, to pozostaje kierowaÊ siÚ trzema podstawowymi parametrami:
 sprawnoĂÊ optyczna [%]. Informuje obsprawnoĂci przemiany energii promieniowania wbciepïo, im
wyĝsza, tym lepiej;
b liniowy wspóïczynnik przenikania (strat) ciepïa a1 [W/(m2·K)]. Dostarcza informacji obstratach
ciepïa wynikajÈcych zbjego ucieczki zbkolektora do otoczenia (nie uwzglÚdnia rurociÈgów, zasobnika itd.).
Jest uĝyteczny przede wszystkim, gdy temperatura otoczenia jest wysoka – wbsezonie letnim. Im jest niĝszy,
tym lepiej;
bkwadratowy wspóïczynnik przenikania (strat) ciepïa a2 [W/(m2·K²)]. Parametr analogiczny do poprzedniego, ale uĝyteczny, gdy temperatura zewnÚtrzna jest niska – wbsezonie jesienno-zimowym.
CzÚsto producenci chwalÈ siÚ, ĝe kolektor uzyskaï znak Solar Keymark. Trzeba jednak podkreĂliÊ, ĝe ten
znak gwarantuje jedynie, ĝe podstawowe dane techniczne sprzÚtu (ale nie roczny uzysk energii) wyznaczono wbsposób zgodny zbeuropejskimi normami, abjakoĂÊ kolektorów jest powtarzalna ibstale kontrolowana.
Solar Keymark moĝe uzyskaÊ zarówno sprzÚt bardzo dobry, jak ibsïaby. Ponadto procedura certyfikacji jest
kosztowna, czÚsto zbyt droga dla niewielkich wytwórców.
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c Umiar w doborze powierzchni kolektorów
oraz odpowiednio duǏy zasobnik, to podstawowe warunki, dziħki którym unikniemy
problemu nadmiaru ciepųa. ARISTON

rem ciepïa. Nie bez powodu na forach
internetowych wÈtki o tym, jak sobie
poradziÊ z przegrzaniem kolektorów, sÈ
liczne i popularne. PamiÚtam np. pomysïy, ĝeby wyposaĝyÊ instalacjÚ w chïodnicÚ od ciÚĝarówki!
Tymczasem, w dobrze zaprojektowanym
systemie solarnym powinien wystarczyÊ
odpowiednio dobrany zasobnik i naczynie wzbiorcze.
– No dobrze, jaka powinna byÊ zatem
pojemnoĂÊ zasobnika i dlaczego jest on
taki waĝny?
– Przede wszystkim sprawa podstawowa
– system solarny nie moĝe funkcjonowaÊ
bez zasobnika. Przepïywowe podgrzewanie c.w.u. po prostu nie wchodzi w grÚ
– to nie kocioï gazowy. Wszystko dlatego,
ĝe dopïyw energii sïonecznej – a w efekcie
i ciepïa z kolektorów – potrafi siÚ bardzo
zmieniaÊ. Zarówno z dnia na dzieñ, jak
i z godziny na godzinÚ. Zasobnik musi
wiÚc byÊ wiÚkszy, niĝ w typowej instalacji zasilanej przez kocioï. Przyjmuje siÚ,
ĝe powinien mieÊ pojemnoĂÊ 1,5–2 razy
wiÚkszÈ, niĝ dzienne zapotrzebowanie na
ciepïÈ wodÚ. Przy typowym zuĝyciu, daje
to 300–400 l dla 4 osób. Zasobnik bÚdzie
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zatem znacznie wiÚkszy od typowego,
zasilanego tylko przez kocioï (najczÚĂciej
120–150 l). To zwiÚkszenie rozmiarów
trzeba przewidzieÊ, planujÈc kotïowniÚ.
WielkoĂÊ zasobnika jest wyjÈtkowo istotna
dla pracy caïej instalacji. Zbyt maïy siÚ
nie sprawdzi, bo latem nie bÚdzie wbstanie wchïonÈÊ caïego ciepïa z kolektora.
Zbyt duĝy teĝ nie ma sensu, bo bÚdzie
droĝszy, zajmie wiÚcej miejsca, zaĂ wiosnÈ i jesieniÈ bardzo duĝa objÚtoĂÊ wody
bÚdzie zbyt sïabo ogrzana.
Ponadto zasobniki do instalacji solarnych powinny mieÊ specjalnÈ konstrukcjÚ. Najistotniejsza jest duĝa powierzchnia
wymiany ciepïa. Instalacja solarna zaczyna ogrzewaÊ wodÚ, gdy róĝnica temperatury pomiÚdzy pïynem solarnym a wodÈ
wynosi zaledwie ok. 6°C, jeĂli wÚĝownica
bÚdzie maïa, to wymiana ciepïa bÚdzie
wówczas nieefektywna.
Zasobnik solarny ma i drugÈ wÚĝownicÚ,
ewentualnie grzaïkÚ elektrycznÈ. Poza
sezonem letnim, kolektory zazwyczaj jedynie wstÚpnie podgrzewajÈ wodÚ, np. od
+10°C (temperatura wody wodociÈgowej)
do +30°C. WodÚ naleĝy jeszcze podgrzaÊ.
Robi to kocioï przyïÈczony do drugiej wÚĝownicy, ew. wïaĂnie grzaïka elektryczna.
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W takim ukïadzie:

dolnÈ wÚĝownicÚ, która ma bezpo
Ăredni kontakt z zimnÈ wodÈ wodociÈgowÈ, zasila instalacja solarna;

górnÈ wÚĝownicÚ zasila kocioï, ĝeby

dogrzaÊ do ostatecznej temperatury
wodÚ juĝ podgrzanÈ nieco przez dolna
wÚĝownicÚ. Przy czym wÚĝownic moĝe
byÊ wiÚcej, jeĝeli w instalacji sÈ poza
tym jakieĂ ěródïa ciepïa, np. kominek
zbpïaszczem wodnym.
– Abco jeĝeli ktoĂ juĝ ma kocioï kupiony
np. wraz zbniewielkim zbiornikiem?
Czybtrzeba go wymieniÊ?
– Niekoniecznie. Mniej popularnym,
ale technicznie dobrym rozwiÈzaniem
jest teĝ szeregowy ukïad dwóch zasobników. Pierwszego z wÚĝownicÈ instalacji solarnej, a drugiego z wÚĝownicÈ

zasilanÈ przez kocioï. DziÚki temu kocioï
nigdy nie ogrzewa wody w pierwszym
zbiorniku i moĝna lepiej spoĝytkowaÊ
ciepïo zbkolektorów. ProszÚ zauwaĝyÊ,
ĝe wbukïadzie, gdzie zasobnik jest tylko
jeden, jeĂli kocioï juĝ podgrzaï wodÚ, to
nie moĝna odebraÊ ciepïa z kolektorów,
OczywiĂcie, dwa zasobniki teĝ nie sÈ bez
wad, bo nie moĝemy ciepïem sïonecznym podgrzaÊ wody w drugim zasobniku, jeĝeli ta ostygnie.
Spotykany jest równieĝ ukïad, w którym zasobnik jest jeden, wyïÈcznie podgrzewany przez kolektory. Kocioï z kolei
podgrzewa jÈ przepïywowo – w czasie
poboru jeĝeli jest zbyt chïodna.
Jak widaÊ, moĝliwoĂci jest wiele
ibwybranie najkorzystniejszej zaleĝy
odbkonkretnych uwarunkowañ, choÊby
tego, jaki mamy kocioï oraz ile wolnego
miejsca.

d Dwa szeregowo poųČczone zasobniki wody pozwalajČ bardzo dobrze wykorzystađ ciepųo

z kolektorów

kolektory sųoneczne

naczynie
wzbiorcze

sterownik

zasobnik
zasilany
przez kolektory

punkty poboru
ciepųej wody

kocioų
solarna grupa
pompowa

pompa do napeųniania
instalacji
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– Wspominaï pan obwïÈczaniu ibwyïÈczaniu pompy obiegowej, jak rozumiem
odbywa siÚ to automatycznie?
– To chyba jasne, nie wyobraĝam sobie
rÚcznego sterowania. Byïoby to wrÚcz absurdalne, biorÈc pod uwagÚ, ĝe najczÚĂciej
nie ma nas w domu w Ărodku dnia, kiedy
nasïonecznienie jest najwiÚksze. Wszystkie ukïady solarne majÈ automatyczny
sterownik. Jego praca nie jest moĝe czymĂ
szczególnie zawiïym, ale czasem jednak
trudniejszym, niĝ moĝe siÚ wydawaÊ.
– Co tu trudnego? WïÈczyÊ pompÚ, gdy
kolektory siÚ nagrzejÈ ibwyïÈczyÊ, jeĝeli
stygnÈ.
– Jeĝeli idzie o zasadÚ, to ma pan racjÚ,
lecz bywajÈ i sytuacje trudne. Wspóïdziaïanie sterownika instalacji solarnej
oraz sterownika kotïa musi byÊ zgodne,
dlatego najwygodniej, jeĂli producent
kotïa, pompy ciepïa czy innego urzÈdzenia grzewczego, jakie mamy, przewidziaï
opcjÚ wspóïpracy zbkolektorami. Dobra
automatyka powinna uwzglÚdniaÊ np.
to, ĝe ciepïo zbkolektorów dopïywa tylko
wbniektórych godzinach i nie uruchamiaÊ
konwencjonalnego ogrzewania niepotrzebnie. Nie powinny mieÊ miejsca,
takie sytuacje, ĝe kocioï podgrzaï wodÚ
wbzasobniku, a godzinÚ czy dwie póěniej
– kolektory nie majÈ gdzie oddaÊ ciepïa.
Ponadto w instalacji sïonecznej kïopotliwe jest to, ĝe temperatura czynnika roboczego, pïynÈcego przez kolektory, oraz
wody w zasobniku jest bardzo zmienna.
W zwiÈzku z tym prÚdkoĂÊ przepïywu
czynnika roboczego takĝe powinna byÊ
róĝna, bo od niej zaleĝy intensywnoĂÊ wy-
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miany ciepïa. Niekiedy zatem projektant
ibwykonawca muszÈ siÚ nieěle nagïowiÊ.
– Nie przypuszczaïem, ĝe moĝe to byÊ
tak zawiïe!
– WïaĂciwie, to nigdy nie powinno byÊ
zawiïe, przynajmniej od strony uĝytkownika. Po to kupuje pan automatykÚ,
ĝeby mieÊ ciepïÈ wodÚ, kiedy tylko jest
potrzebna i w odpowiedniej iloĂci. Bez
przeïÈczania czegokolwiek i zmieniania
ustawieñ. GïówkowaÊ ma projektant oraz
instalator, bo za to biorÈ pieniÈdze.
Podam panu jeszcze jeden ciekawy przykïad. Ukïad, którego z zasady powinno siÚ
unikaÊ – kolektory zwrócone sÈ ku róĝnym
stronom Ăwiata, np. znajdujÈce siÚ na przeciwnych poïaciach dachu. Wówczas kaĝda
ich grupa powinna mieÊ wïasnÈ pompÚ
obiegowÈ i sterownik, bo sïoñce bÚdzie
nabnie padaÊ w innym czasie.
– No wïaĂnie, skoro jesteĂmy przy ustawieniu kolektorów, to czy rzeczywiĂcie
orientacja na poïudnie jest aĝ tak waĝna?
d Instalacja z kolektorami na róǏnych poųaciach
dachu, ale skierowanymi w tym samym kierunku, nie powinna przysparzađ problemów. Za to
przy odmiennej orientacji w zasadzie powinniƑmy mieđ teǏ odrħbne sterowniki i pompy.
MAKROTERM

13

2015-11-06 07:55:48

Rozmo
owy o kolek
ktorach
– Waĝna, choÊ pewne odchylenie jest
dopuszczalne i da siÚ je skompensowaÊ,
powiÚkszajÈc powierzchniÚ kolektorów.
Aby dziaïanie kolektorów byïo efektywne,
ich lokalizacja musi speïniÊ 3 podstawowe warunki:
 nie mogÈ byÊ zacienione przez budynki,
drzewa itp.;
 powinny byÊ zwrócone ku stronie obintensywnym nasïonecznieniu;
 kÈt ich nachylenia wzglÚdem poziomu
powinniĂmy dostosowaÊ do tego, czy
chcemy otrzymaÊ najwyĝszy uzysk
energii latem, czy teĝ poprawiÊ go wiosnÈ i jesieniÈ.
Pierwszy warunek, dotyczÈcy zacienienia, nie wymaga wyjaĂnieñ.
JeĂli to niemoĝliwe, lepsze jest odchylenie na zachód niĝ na wschód. WielkoĂÊ niezbÚdnej korekty (powiÚkszenia)
powierzchni kolektorów pokazuje wykres.
Warto podkreĂliÊ, ĝe przy odchyleniu do
okoïo 50°, korekta nie jest duĝa – 10% dla
kierunku poïudniowo-zachodniego oraz
20% dla poïudniowo-wschodniego.
Zdecydowanie naleĝy odradziÊ instalowanie kolektorów od póïnocy. Nasïonecznienie zawsze bÚdzie tam sïabe, a
wiÚkszoĂÊ promieniowania rozproszona,
przez co trudniejsza do spoĝytkowania
przez te urzÈdzenia. Podobnie nie ma
sensu instalowanie kolektorów w miejscu
teoretycznie korzystnym, lecz zacienionym, np. przez inny budynek. Tylko
proszÚ mnie dobrze zrozumieÊ: pierwszym wyborem powinien byÊ kierunek
poïudniowy. Jednak z uwzglÚdnieniem
zdrowego rozsÈdku. Nie bÚdzie miaïo
sensu zwrócenie na póïnoc, ale równieĝ
wprost na poïudnie, za to wbcieniu duĝego drzewa.
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– Rozumiem, abco zbkÈtem nachylenia?
– W wiÚkszoĂci sytuacji, czyli gdy naszym
celem jest moĝliwie duĝy uzysk energii
przez caïy rok, optymalny kÈt nachylenia
wynosi 40–45°. Caïe szczÚĂcie, ĝe mniej
wiÚcej tyle majÈ teĝ dachy w polskich
domach. Trzeba jednak od razu zaznaczyÊ, ĝe zmiana kÈta nachylenia w doĂÊ
szerokim zakresie nie wpïywa zasadniczo
na iloĂÊ pozyskiwanej rocznie energii.
Obniĝenie kÈta z 45° do 25° wymaga
zwiÚkszenia powierzchni kolektora raptem o 5%, natomiast podniesienie go do
65° korekty o 12%.
Zmiana kÈta nachylenia moĝe byÊ za to
uzasadnionym zabiegiem, jeĝeli chcemy
wyraěnie zróĝnicowaÊ uzysk energii,
zaleĝnie od pory roku.
Latem sïoñce znajduje siÚ znacznie
wyĝej nad horyzontem niĝ zimÈ. Zalecane
kÈty nachylenia sÈ nastÚpujÈce:
 30–45° – c.w.u. oraz ogrzewanie basenu
latem;
 45–60° – c.w.u. oraz dogrzewanie budynku.
OczywiĂcie, moĝna zdecydowaÊ
siÚ nawet na wiÚksze odchylenie od
45°, ale wówczas odczujemy wyraěny spadek zdolnoĂci kolektorów do
caïorocznego przygotowania c.w.u.
Wbspecyficznych sytuacjach nie bÚdzie
to wadÈ. Ma sens np. ustawienie pod
kÈtem ok. 20° kolektorów sïuĝÈcych
wyïÈcznie do ogrzewania basenu albo
prawie pionowe ustawienie kolektorów
w duĝej instalacji dogrzewajÈcej budynek. Spadek jej wydajnoĂci wbsezonie
letnim bÚdzie poĝÈdany, jeĂli nie mamy
jak zagospodarowaÊ ewentualnego
nadmiaru ciepïa.
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c Korekta powierzchni kolektora przy odchyleniu na zachód lub wschód

– Ale jednak najczÚĂciej ogranicza nas
kÈt nachylenia dachu, zbktórym nic nie
zrobimy.
– A kto powiedziaï, ĝe kolektory muszÈ
leĝeÊ pïasko na dachu? Jeĝeli jego kÈt
nachylenia jest rozsÈdny i nie psuje nam
parametrów instalacji, rzeczywiĂcie,
nie ma co udziwniaÊ i kolektory moĝna
umieĂciÊ na pokryciu lub zamiast jego
fragmentu. Tym niemniej w niesprzyjajÈcych warunkach rozwaĝaïbym zastosowanie jakiejĂ konstrukcji wsporczej na poïaci
dachu albo i wolnostojÈcej obok budynku.
Pozostaje jeszcze wariant poziomego
ustawienia rurowego kolektora próĝniowego ibtakie obrócenie poszczególnych
rur, ĝeby poprawiÊ kÈt padania promieni
sïonecznych na blaszki absorbera w ich
wnÚtrzu.
– Znowu pojawiïa siÚ nam tu sprawa
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kolektorów ogrzewajÈcych budynek.
Mówiï pan juĝ wczeĂniej, ĝe ich powierzchnia musiaïaby byÊ duĝo wiÚksza. Ale czy sÈ jakieĂ inne, dodatkowe
warunki, jeĝeli ktoĂ siÚ mimo wszystko
na to zdecyduje?
– Przypominam, ĝe to raczej kwestia
dogrzewania niĝ ogrzewania budynku.
Kotïa albo pompy ciepïa tak nie zastÈpimy. ¿eby pan miaï wyobraĝenie,
objakiej wielkoĂci instalacji tu mówimy
– kolektory powinny mieÊ powierzchniÚ
ok. 1/10 metraĝu domu. W porównaniu
zbprzygotowaniem c.w.u., to naprawdÚ
duĝo. Wbprzypadku domu jednorodzinnego 150bm2, bÚdziemy wiÚc potrzebowaÊ
ok. 15 m2 kolektorów. To mniej wiÚcej
trzykrotnie wiÚcej, niĝ typowa instalacja
pracujÈca na potrzeby c.w.u.
Ale istotnie, sÈ i inne warunki. Instalacja centralnego ogrzewania powinna
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byÊ dostosowana do pracy z jak najniĝszÈ temperaturÈ wody grzewczej. Z tego
wzglÚdu w grÚ wchodzi wïaĂciwie tylko
ogrzewanie pïaszczyznowe: podïogowe,
sufitowe lub Ăcienne. Powinno byÊ przy
tym zaprojektowane tak, aby mogïo dziaïaÊ sprawnie nawet przy temperaturze
zasilania ok. 30°C. Oznacza to, ĝe naleĝy
je projektowaÊ podobnie jak dla pomp ciepïa – z niewielkim rozstawem rurek, zakïadajÈc bardzo duĝy przepïyw oraz maïÈ
róĝnicÚ temperatury pomiÚdzy zasilaniem
i powrotem (najlepiej tylko 5 stopni,
abw typowych instalacjach jest dwa razy
wyĝszÈ). Ze wzglÚdu na wyjÈtkowo niskÈ
temperaturÚ zasilania, musimy teĝ unikaÊ
sposobów wykoñczenia podïogi utrudniajÈcych przekazywanie ciepïa. Lepsze bÚdÈ
pïytki ceramiczne od choÊby najcieñszej
wykïadziny lub paneli.
W przypadku instalacji ogrzewajÈcej
budynek, wyraěnie zaznacza siÚ przewaga
kolektorów próĝniowych nad pïaskimi.
Kolektory próĝniowe, z racji lepszej izolacji cieplnej, sÈ po prostu wydajniejsze
w niskiej temperaturze otoczenia. A przecieĝ wïaĂnie z takimi warunkami mamy
do czynienia w sezonie grzewczym.
Zaprojektowanie instalacji, która nie
tylko podgrzeje c.w.u., lecz i ogrzeje budynek – jest trudnym zadaniem ibwymaga
nieco innych rozwiÈzañ. Naleĝy np.
przewidzieÊ moĝliwoĂÊ odĂnieĝania kolektorów, czy zagospodarowania ewentualnego nadmiaru ciepïa w sezonie letnim.
Nie jest to z caïÈ pewnoĂciÈ sytuacja
standardowa, a równoczeĂnie trzeba mieÊ
ĂwiadomoĂÊ, ĝe budowa takiego systemu
jest nie tylko trudniejsza, ale ibznacznie
droĝsza, niĝ w instalacji solarnej tylko do
c.w.u. Na niedoróbki projektowe ibwyko-
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c JeǏeli kČt nachylenia dachu jest niekorzystny, kolektory moǏna umieƑciđ na optymalnie nachylonej konstrukcji wsporczej.
GALMET

nawcze nie moĝna sobie pozwoliÊ.
Jednak rzecz ostatecznie najistotniejsza
to zadecydowaÊ, czego wïaĂciwie oczekujemy od kolektorów. Kïopotem jest, ĝe
podjÚcie takiej decyzji w peïni Ăwiadomie
wymaga posiadania przynajmniej takiej
dawki wiedzy, jakÈ tu panu przekazaïem.
– Co wïaĂciwie ma pan na myĂli? Przecieĝ na poczÈtku zadeklarowaïem, ĝe
zasadniczo chodzi mi obinstalacjÚ do
przygotowania ciepïej wody.
– Aleĝ to ogólnik! Przy takich danych –
nawet nie ma co myĂleÊ o projektowaniu.
ProszÚ zastanowiÊ siÚ nad tym, co dzisiaj
powiedzieliĂmy. Liczy siÚ to, ile wody potrzebujemy – czy tylko do mycia, abmoĝe
bÚdziemy takĝe podgrzewaÊ basen? Czy
mamy doĂÊ miejsca w kotïowni i na dachu? Jak moĝemy ustawiÊ kolektor?
Poza tym sÈ inne aspekty: ile ciepïa
potrzebujemy oraz ile z niego zaoszczÚdzimy dziÚki kolektorom? Co jeszcze
odgrywa rolÚ – moĝe chcemy dbaÊ
obĂrodowisko, a moĝe o wïasnÈ wygodÚ,
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ibpo prostu nie musieÊ paliÊ latem w kotle
na wÚgiel? ProponujÚ na koniec rozwaĝañ
obkolektorach zajÈÊ siÚ i tymi czynnikami.
– Bardzo chÚtnie. To powinno mi pomóc
wbpodjÚciu decyzji.
– W takim razie, na poczÈtek trochÚ matematyki. Ile ciepïa potrzeba, ĝeby podgrzaÊ
te nasze 200 l wody? ZnajÈc pojemnoĂÊ
cieplnÈ wody, moĝemy to policzyÊ bez
trudu.
ZakïadajÈc typowe zuĝycie c.w.u. dla
4 osób, wynoszÈce 200 l dziennie przy
podgrzaniu z 10°C (woda wodociÈgowa)
do 45°C, otrzymujemy:
200 l × 35 K × 4,2 kJ/(kg·K) = 29b400bkJ
Mnoĝymy to przez 365 dni w roku:
29b400bkJ× 365 = 10b731b000bkJ
A nastÚpnie dzielimy przez 3600, ĝeby
przeliczyÊ wynik na kWh:
10b731b000bkJ : 3600 = 2981 kWh
OczywiĂcie, indywidualne róĝnice
mogÈ byÊ ogromne, w zaleĝnoĂci od
upodobañ domowników. Lecz orientacyjnie moĝemy przyjÈÊ, ĝe przygotowanie
c.w.u. pochïania rocznie ok. 3000 kWh.
Jeĝeli mamy cyrkulacjÚ ciepïej wody, to
na zwiÈzane z niÈ straty trzeba doliczyÊ
jeszcze przynajmniej 1000 kWh.
Najpewniej zastanawia siÚ pan teraz, czy
to maïo, czy duĝo? Typowy nowy polski
dom zuĝywa rocznie na ogrzewanie
ibwentylacjÚ ok. 100 kWh energii na 1 m2
powierzchni ogrzewanej. Dla 150 m2 to:
100 kWh/m2 × 150 m2 = 15 000 kWh
W takim domu, 3000 kWh na przygotowanie c.w.u. to (w porównaniu z ogrzewaniem) niezbyt wiele – ok. 20%.
JeĂli jednak potrzeby energetyczne budynku obniĝymy do energooszczÚdnego
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poziomu 40 kWh/m2, otrzymamy:
40 kWh/m2 × 150 m2 = 6000 kWh
W tym przypadku, c.w.u. pochïania juĝ
poïowÚ tego, co ogrzewanie. Jeĝeli rodzina
jest liczna albo zuĝycie wody z innych
wzglÚdów duĝe, to bÚdzie to nawet znacznie wiÚcej.
– A jak przeïoĝy siÚ to na pieniÈdze?
– Za punkt odniesienia moĝemy przyjÈÊ
gaz ziemny, bo jest mniej wiÚcej w Ărodku
stawki cen noĂników energii. UwzglÚdniajÈc sprawnoĂÊ kotïów, koszt ciepïa
z gazu to ok. 0,25 zï/kWh. Rocznie za
przygotowanie ciepïej wody zapïacimy
wiÚc 750–1000 zï. Ale jeĝeli bÚdziemy
wykorzystywaÊ prÈd, w cenie ok. 0,60 zï/
kWh, koszty wzrosnÈ ponad dwukrotnie,
do okoïo 2000 zï. ZakïadajÈc 50% pokrycie tego zapotrzebowania przez kolektory,
zaoszczÚdzimy rocznie 500–1000 zï.
Osobnego omówienia wymagajÈ domy
zbkotïami na paliwa staïe (wÚgiel).
– Co jest wbnich takiego szczególnego?
– Juĝ tïumaczÚ. W sezonie zimowym
ibtak palimy w takim kotle – zasypowym
lub zbpodajnikiem. Koszty ciepïa sÈ
niskie 0,12–0,15 zï/kWh. Przygotowanie
c.w.u. jest niejako dziaïalnoĂciÈ ubocznÈ.
Cobinnego latem, kiedy rozpala siÚ w kotle
specjalnie na potrzeby c.w.u.
– Ale przecieĝ sam pan powiedziaï,
ĝebtakie kotïy mogÈ dziaïaÊ automatycznie.
– MogÈ, lecz proszÚ pamiÚtaÊ, ĝe nie
jest to automatyzacja na poziomie kotïa
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gazowego. Opaï trzeba jednak co kilka dni
przynosiÊ, kocioï zaĂ czyĂciÊ. Do tego tzw.
tryb letni w przypadku kotïa na wÚgielgroszek oznacza, ĝe niemal caïÈ dobÚ
dziaïa on w trybie podtrzymania ĝaru.
Podtrzymania, na które zuĝywa siÚ wiÚcej
wÚgla, niĝ na samo podgrzanie wody.
Kocioï pracuje przy tym z niskÈ sprawnoĂciÈ, emitujÈc wiÚcej zanieczyszczeñ
ibpokrywajÈc komorÚ spalania sadzÈ. Ani
to czyste, ani wygodne, ani tanie, jeĝeli
uwzglÚdniÊ wÚgiel na podtrzymanie ĝaru.
Niech siÚ wiÚc pan nie dziwi, ĝe w okresie letnim wielu uĝytkowników takich
kotïów podgrzewa c.w.u. elektrycznie.
– Rozumiem, o co panu chodzi. Wbpierwszej chwili pomyĂlaïem sobie, ĝe przy
niskiej cenie wÚgla nie warto myĂleÊ
obkolektorach. Jak teraz widzÚ, to jednak nie tylko kwestia pieniÚdzy, abnawet i finansowo sprawa nie wyglÈda
tak jednoznacznie.
– Dobrze, ĝeby pan wiedziaï, co jakiĂ
wybór ostatecznie oznacza. Bo proszÚ teĝ
nie zapominaÊ, ĝe ma pan takĝe druf Codzienne

podgrzanie 200 l
wody w zasobniku
pochųonie w ciČgu
roku ok. 3000 kWh
energii. GALMET
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gie, moĝna powiedzieÊ konkurencyjne
rozwiÈzanie w technice solarnej – panele
fotowoltaiczne.
– WïaĂnie, moĝe teraz do nich przejdziemy. ChÚtnie posïucham, co pan myĂli
obtym rozwiÈzaniu. Kilka miesiÚcy temu
byïo o nich gïoĂno, przy okazji ustawy o odnawialnych ěródïach energii.
Abpotem doĂÊ szybko sprawa ucichïa.
Ibniczego konkretnego w sumie siÚ nie
dowiedziaïem.
– Miaïem podobne wraĝenia. Najpierw
medialna burza, która ostatecznie okazaïa
siÚ raczej burzÈ w szklance wody. Duĝo
gadania o energetyce obywatelskiej, prosumentach, ïÈcznie z huraoptymistycznymi
artykuïami o tym, jak to ze sprzedaĝy
prÈdu do sieci spïacimy w parÚ lat koszty
instalacji i bÚdziemy na tym zarabiaÊ.
Szczerze mówiÈc, sporo z tego to byïy
obietnice bez pokrycia, ĝeby nie powiedzieÊ brednie. A potem kompletna cisza.
– No wïaĂnie. A ja po lekturze prasowych artykuïów wïaĂciwie to nie bardzo
nawet wiem, jak taki panel dziaïa i ile
moĝe daÊ prÈdu.
– Zacznijmy wiÚc od podstaw. Kaĝdy
taki panel skïada siÚ z ogniw fotowoltaicznych, nazywanych teĝ sïonecznymi,
popularnie oznaczanych skrótem PV (od
Photo Voltaic). Ich wykorzystanie nie jest
wcale nowoĂciÈ. SÈ powszechne i to od
wielu lat, np. w kalkulatorach i do zasilania ulicznej sygnalizacji Ăwietlnej.
Nie bÚdÚ szczegóïowo opisywaÊ
fizycznych podstaw dziaïania ogniw
fotowoltaicznych. Bez trudu znajdzie
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pan te informacje w kaĝdej encyklopedii. Nawet doĂÊ przestarzaïej. W koñcu,
to wïaĂnie za wyjaĂnienie tzw. zjawiska
fotoelektrycznego Albert Einstein dostaï
NagrodÚ Nobla. Wystarczy powiedzieÊ,
ĝe ogniwo sïoneczne jest elementem
póïprzewodnikowym, tworzÈcym zïÈcze
typu p-n. Pod wpïywem padajÈcego nañ
promieniowania sïonecznego (fotonów),
powstaje siïa elektromotoryczna, bo elektrony przemieszczajÈ siÚ do obszaru n, zaĂ
tzw. dziury do obszaru p. Wynikiem tego
ruchu ïadunków jest powstanie róĝnicy
potencjaïów, czyli prÈdu elektrycznego.
A czy wie pan, dlaczego w ogóle takie
ogniwa musimy ïÈczyÊ w panele?
– Szczerze mówiÈc – nie.
– Otóĝ, pojedyncze ogniwo najpopularniejszego rodzaju, czyli zbudowane na
bazie krzemu, daje napiÚcie zaledwie ok.
0,5 V. ÈczÈc je szeregowo, uzyskujemy
odpowiednio wyĝszÈ, uĝytecznÈ wartoĂÊ.
Z praktycznego punktu widzenia,
najwaĝniejsza jest znajomoĂÊ kilku podstawowych zasad rzÈdzÈcych dziaïaniem
instalacji fotowoltaicznych:
 natÚĝenie uzyskiwanego prÈdu elektrycznego, a wiÚc iloĂÊ energii, jest
powiÈzane z intensywnoĂciÈ promieniowania sïonecznego;
 sprawnoĂÊ przemiany energii sïonecznej
w elektrycznoĂÊ waha siÚ w szerokim zakresie od kilku do ponad 20%,
zaleĝnie od budowy ogniw. Jednak ich
ceny takĝe sÈ rozmaite, dlatego najlepiej
jest przeliczaÊ cenÚ na uzyskiwanÈ moc
elektrycznÈ (zï/kW);
 w panelach powstaje prÈd staïy, a znakomita wiÚkszoĂÊ domowych urzÈdzeñ
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c Panele fotowoltaiczne na pierwszy rzut
oka moǏe byđ trudno odróǏniđ od kolektorów pųaskich. Jednak dostarczajČ nam prČd
a nie ciepųo. BRAAS

zasilanych jest prÈdem przemiennym.
Trzeba wiÚc go przetworzyÊ, co wymaga
dodatkowych urzÈdzeñ (falownika);
 magazynowanie energii elektrycznej
wbakumulatorach jest kosztowne i niepraktyczne.
Widzi pan teraz, dlaczego mówiïem, ĝe
informacje o natÚĝeniu promieniowania
sïonecznego i jego nierównomiernym
rozkïadzie przydadzÈ siÚ nam przy omówieniu paneli PV?
– OczywiĂcie. Skoro zimÈ i jesieniÈ
mamy maïo sïoñca, to zarówno z kolektorów, jak i paneli uzysk energii bÚdzie
niewielki.
– WïaĂnie o to chodzi. To nie kolektor albo
panel jest ěródïem energii, a sïoñce. On
je tylko wyïapuje i zmienia na uĝytecznÈ
dlabnas postaÊ. ProszÚ sobie przypomnieÊ
naszÈ poprzedniÈ rozmowÚ o pompach
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bÚdzie go wymieniÊ. A to znowu koszty, i to niemaïe. Dlatego uwaĝam, ĝe
gromadzenie prÈdu w przypadku maïych
domowych instalacjach jest ĂlepÈ uliczkÈ.
Najlepiej wykorzystaÊ go na bieĝÈco,
choÊby przetwarzajÈc na ciepïo, lub
sprzedaÊ nadwyĝkÚ do sieci.
– Zasilanie urzÈdzeñ elektrycznych
rozumiem, ale zamiana na ciepïo?

ciepïa. Tam sytuacja byïa analogiczna
– sama pompa nie tworzy ciepïa, lecz
jedynie zbiera je z otoczenia i przetwarza.
Dlatego zapewnienia niektórych sprzedawców, ĝe panele dajÈ tyle samo energii
latem ibzimÈ, wïóĝmy miÚdzy bajki. Praw
fizyki nikt nie zmieni. NajwiÚkszym problemem pozostaje nierównomierny uzysk
energii –btak w skali roku, jak i doby.
– Ale przecieĝ prÈdem da siÚ naïadowaÊ
akumulatory ibwykorzystaÊ tÚ energiÚ
póěniej.
– W teorii tak, w praktyce raczej nie.
Niech pan sobie nie wyobraĝa, ĝe zachowujÈc rozsÈdne wymiary i cenÚ zestawu akumulatorów, bÚdziemy w stanie
zgromadziÊ doĂÊ energii. To zupeïnie inna
skala, niĝ np. akumulator samochodowy. A jest jeszcze drugi problem, akurat
znany i z akumulatorów samochodowych.
DomyĂla siÚ pan jaki?

– Przecieĝ mówiïem, ĝe prÈd to po prostu
czysta energia. I wciÈĝ niejednokrotnie
bardziej opïaca siÚ przeznaczyÊ jego
nadwyĝkÚ np. do podgrzania c.w.u.,
niĝbsprzedaÊ go do sieci.
Jak rozumiem, sens zasilania domowych urzÈdzeñ elektrycznych wytworzonym na miejscu prÈdem nie budzi
pañskich wÈtpliwoĂci. Jednak zamiana
na ciepïo technicznie nie jest ĝadnym
problemem, wystarczy do tego grzaïka
elektryczna umieszczona w zasobniku
wody. Wbporównaniu z kolektorami
sïonecznymi – ma to pewnÈ zaletÚ.
PamiÚta pan, co mówiïem o kïopotach
z przekroczeniem pewnej temperatury
d Budowa ogniwa sųonecznego
promieniowanie sųoneczne
póųprzewodnik p
przewodnik

– Nie wiem co ma pan na myĂli.
– TrwaïoĂÊ. Po kilku latach taki zestaw
akumulatorów straci pojemnoĂÊ i trzeba
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wody, nawet jeĝeli kolektorów bÚdzie
duĝo?
– PamiÚtam, moĝemy co najwyĝej
podgrzaÊ wiÚcej wody ale ibtak do tej
samej, doĂÊ niskiej temperatury.
– No wïaĂnie. W przypadku grzaïki, tego
ograniczenia nie ma – dysponujÈc mniejszÈ iloĂciÈ energii, po prostu podgrzejemy
mniej wody, lecz równie dobrze moĝemy
jÈ nawet zagotowaÊ.
Wbrew pozorom, zamiana prÈdu na
ciepïo ma w pewnych sytuacjach sens
ibjest ekonomicznie uzasadniona. W myĂl
obecnie obowiÈzujÈcych w naszym kraju
regulacji prawnych, moĝemy wprawdzie
sprzedaÊ wytworzony prÈd do sieci, aczkolwiek stawki sÈ niekorzystne. Za 1 kWh
otrzymamy zaledwie ok. 0,18 zï, podczas
gdy wytworzenie 1 kWh ciepïa z gazu
ziemnego kosztuje w domowej instalacji
ok. 0,25 zï. StÈd prosty wniosek, ĝe o ile
mamy w ogóle takÈ moĝliwoĂÊ, to wszelkie nadwyĝki prÈdu, których nie zuĝyïy
urzÈdzenia elektryczne, lepiej spoĝytkowaÊ na miejscu, np. do przygotowania
c.w.u., niĝ wysyïaÊ do sieci.
Sytuacja ma siÚ zmieniÊ od 2016 r.,
kiedy zacznie obowiÈzywaÊ ustawa
obodnawialnych ěródïach energii (OZE).
O tym za chwilÚ, najpierw skoñczmy
temat budowy samego systemu fotowoltaicznego.
– No wïaĂnie. Co poza panelami bÚdzie
potrzebne? I czy – w porównaniu z kolektorami – jest ïatwiej czy trudniej?
– Jeĝeli zaĂ idzie o samÈ budowÚ instalacji
fotowoltaicznej, to na poziomie ideowym,
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ogólnych zaïoĝeñ, nie jest bardzo skomplikowana. Wykonawczo zaĂ pod niektórymi
wzglÚdami moĝe byÊ nawet ïatwiejsza,
niĝ w ukïadzie z kolektorami cieczowymi.
Jednak bywa i tak, ĝe projektant i instalator bÚdÈ mieli „pod górkÚ”. To po prostu
inne systemy, majÈce ze sobÈ w zasadzie
tylko tyle wspólnego, ĝe obie wykorzystujÈ
sïoñce. Ale po kolei.
Najwaĝniejsze elementy to same ogniwa,
falownik „przetwarzajÈcy” uzyskany
zbnich prÈd staïy na przemienny, którym
zasilane sÈ domowe urzÈdzenia, trochÚ
przewodów ibaparatura zabezpieczajÈca.
Nie ma przy tym elementów ruchomych
(takich jak pompy), a przewody mogÈ byÊ
dïugie i da siÚ je dowolnie ukïadaÊ. ¿eby
uniknÈÊ duĝych strat energii, wystarczy
po prostu zwiÚkszyÊ przekrój przewodów.
Wbukïadzie, gdy jesteĂmy podïÈczeni do
sieci i sprzedajemy do niej prÈd, niezbÚdny jest specjalny licznik i zabezpieczenia, ĝeby wbwyïÈczonej, np. z powodu
prac naprawczych sieci, nie pojawiïo siÚ
napiÚcie pochodzÈce z naszej instalacji.
Tobzagraĝaïoby przecieĝ pracujÈcym przy
niej ludziom.
To, co powiedzieliĂmy sobie odnoĂnie
ustawienia kolektorów wzglÚdem stron
Ăwiata oraz ich kÈta nachylenia, obowiÈzuje równieĝ przy zakïadaniu paneli. Zabto
wysoka temperatura otoczenia i samych
urzÈdzeñ dla odmiany zmniejszy nam
iloĂÊ uzyskiwanej energii elektrycznej.
Nobi trzeba jeszcze bardziej dbaÊ, ĝeby
panele nie byïy zacienione. CzÚĂciowe ich
przysïoniÚcie odbija siÚ wyjÈtkowo negatywnie na uzysku energii.
W duĝych instalacjach, stosuje siÚ
czasem zaawansowane systemy, dziÚki
którym panele PV np. automatycznie
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Rozmo
owy o kolek
ktorach

c Zasady dotyczČce ustawienia paneli foto-

woltaicznych wzglħdem stron Ƒwiata, kČta
ich nachylenia oraz mocowania na dachu sČ
takie same jak dla kolektorów sųonecznych.
ARCHIWUM BD
ustawiajÈ siÚ wzglÚdem sïoñca. W maïych
instalacjach domowych – zdecydowanie
bym to odradzaï. Nie tylko ze wzglÚdu na
wzrost kosztów, ale i fakt, ĝe sÈ to elementy mechaniczne, potencjalnie zawodne
i wymagajÈce fachowej konserwacji. W
energetyce zawodowej i tak potrzebny jest
wyspecjalizowany nadzór techniczny, lecz
w domowej mikroskali to spory kïopot.
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0,75bzï/kWh i to przez 15 lat. A tymczasem aktualna cena zakupu prÈdu z sieci
wynosi 0,60 zï/kWh. NajwiÚksi optymiĂci
ogïosili w zwiÈzku z tym, ĝe opïaci siÚ
nawet wziÈÊ kredyt na budowÚ takiej
instalacji, bo spïacimy go z pieniÚdzy
uzyskanych ze sprzedaĝy prÈdu do sieci.
Niestety, przyglÈdajÈc siÚ bliĝej ustawie,
znajdziemy tam zapis, ĝe nowe ceny energii moĝe ustanowiÊ minister infrastruktury w drodze rozporzÈdzenia. I nie ma
zastrzeĝenia, ĝe moĝe to zrobiÊ dopiero
15 lat po wejĂciu w ĝycie ustawy (czyli
wb2031 r.). JeĂli zestawiÊ to z zapowiadanÈ od razu przez rzÈd chÚciÈ nowelizacji
ustawy (która wejdzie w ĝycie dopiero
w 2016 r.!), trudno uwierzyÊ, ĝe kolejne
rzÈdy nie bÚdÈ przez 15 lat „grzebaÊ”
wbtaryfach, uzasadniajÈc to np. koniecznoĂciÈ zmniejszenia dziury budĝetowej.
– Zaraz zaraz, powiedziaï pan „nowych
mikroinstalacjach”? Kto w takim razie
sprzeda prÈd wedïug tych stawek?
– Nowych, czyli uruchomionych po
wejĂciu wbĝycie ustawy – od 2016br. No
chyba ĝe pojawi siÚ jakaĂ szczególna
interpretacja...

– No dobrze, ogólne zasady budowy instalacji sÈ dla mnie zrozumiaïe. Gorzej
zbkwestiÈ odsprzedaĝy prÈdu do sieci.
Kilka miesiÚcy temu byïo z tym straszne
zamieszanie w Sejmie i Senacie –
– poprawki, poprawki do poprawek, ich
odrzucanie... MyĂlÚ, ĝe nie tylko ja siÚ
wbtym pogubiïem.

– A co w takim razie z luděmi, którzy
zdecydowali siÚ na panele fotowoltaiczne wczeĂniej? Czy oni teĝ mogÈ odsprzedawaÊ prÈd do sieci?

– NajgïoĂniej byïo o tzw. taryfach gwarantowanych, wpisanych do ustawy
OZE. Zgodnie z niÈ, prÈd wytworzony
wbnowych mikroinstalacjach do 5 kW
mocy zainstalowanej, firmy energetyczne
majÈ obowiÈzek odkupiÊ, pïacÈc za niego

– MogÈ, ale na mniej korzystnych zasadach. Maïo kto zdaje sobie chyba sprawÚ,
ĝe od jesieni 2013 r., gdy znowelizowano ustawÚ Prawo Energetyczne, mamy
zagwarantowanÈ moĝliwoĂÊ sprzedaĝy
nadwyĝek prÈdu z maïych domowych
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instalacji do sieci. O ile tylko moc, którÈ
chcielibyĂmy oddawaÊ, nie przekracza
mocy przyïÈczeniowej (zapisanej w naszej umowie z zakïadem energetycznym),
to dostawca energii ma obowiÈzek jÈ
od nas odkupiÊ. ChÚÊ sprzedaĝy energii
po prostu zgïaszamy, a zakïad nie moĝe
odmówiÊ jej przyjÚcia. W wiÚkszoĂci domów jednorodzinnych, moc przyïÈczeniowa wynosi przynajmniej 10 kW, zaĂ
instalacje fotowoltaiczne majÈ najczÚĂciej
do 5bkW. Niestety, zgodnie z regulacjami
z tej samej ustawy, taki maïy dostawca
dostaje bardzo niekorzystnÈ cenÚ – 80%
gieïdowej ceny energii w poprzednim
roku. Tabcena nie obejmuje jednak opïat
za przesyï, wbefekcie za kWh prÈdu
dostarczonego do sieci dostaje poniĝej
0,20 zï/kWh, podczas gdy za prÈd z sieci
sam pïaci 0,60 zï/kWh. Dlatego wïaĂnie
mówiïem, ĝe juĝ lepiej podgrzewaÊ tym
prÈdem wodÚ.
– No dobrze, abile kosztuje taka mikroinstalacja?

dla przeciÚtnej rodziny, wraz z osprzÚtem,
zasobnikiem i robociznÈ, wystarczy nam
ok. 10 000 zï. OczywiĂcie, róĝnice cen sÈ
spore, choÊ równoczeĂnie oznacza to, ĝe
od niejednego producenta moĝemy kupiÊ
dobry zestaw w promocyjnej cenie.
Maïe instalacje fotowoltaiczne sÈ znacznie droĝsze. To wydatek na poziomie
7000–8000 zï/kW, czyli za 4 kW mocy
zainstalowanej zapïacimy ok. 30b000bzï.
WïaĂnie wysoka cena jest gïównÈ przeszkodÈ w upowszechnieniu siÚ technologii PV. Dziaïa wprawdzie nadzorowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony
¥rodowiska i Gospodarki Wodnej program
Prosument, w ramach którego moĝemy
dostaÊ bezzwrotnÈ dotacjÚ i preferencyjny kredyt, lecz jak dotÈd, nie oĝywiï on
specjalnie rynku.
– DziÚkuje panu bardzo za rozmowÚ.
WidzÚ, ĝe temat energetyki sïonecznej
muszÚ jeszcze dobrze przemyĂleÊ.
– Do widzenia, do nastÚpnego spotkania.

– I tu dochodzimy do podstawowej bariery. Fotowoltaika to wciÈĝ duĝy wydatek.
Zwïaszcza w zestawieniu ze zwykïymi
kolektorami sïonecznymi. Na kolektory

c Najkorzystniejsze ceny zakupu energii

obowiČzujČ dla mikroinstalacji do 5 kW mocy
zainstalowanej. TakǏe z tego wzglħdu nie
warto przesadzađ z liczbČ paneli.
ARCHIWUM BD
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Dotychczas w serii O TYM NIKT CI TAK NIE OPOWIE
ukazaïy siÚ zeszyty obejmujÈce kompleksowo tematykÚ budowy domów.
Zapraszamy do lektury lub pobrania wydañ wbwersji
elektronicznej ze strony www.budujemydom.pl/majster-guru
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