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Ciep o, czy energia elektryczna – co nas kosz-
tuje najwi cej?
Jak wskazuj  badania opinii publicznej pro-
wadzone w Polsce i zawarte w raporcie 
„Energooszcz dno  w moim domu 2015”, je-
dynie 24% osób zdaje sobie spraw , e najwi k-
sze potrzeby gospodarstwa domowego le  po 
stronie ciep a. Tymczasem wg danych GUS 

ogrzewanie pomieszcze  i podgrzewanie wody 
u ytkowej w budynku stanowi niemal 84% jego 
rocznego bilansu energetycznego. Dodatkowo 
to w a nie ciep o w ostatnich 10 latach zano-
towa o najwi kszy wzrost kosztów zakupu – 
rednio w zale no ci od paliwa 50%, podczas 

gdy energia elektryczna oko o 30%. Tak wi c
najwi kszy potencja  w uzyskaniu oszcz d-
no ci w domowym bud ecie, le y g ównie po 
stronie ciep a. Sprzyja temu stosowanie efek-
tywnych systemów grzewczych jak m.in. ko-
t ów kondensacyjnych, pomp ciep a oraz in-
stalacji solarnych. Zu ycie energii elektrycznej 
jest z kolei ograniczane poprzez stosowanie co-
raz bardziej efektywnych urz dze  RTV/AGD 
i energooszcz dnego o wietlenia.

Kolektory s oneczne – efektywno , bezpie-
cze stwo i ochrona rodowiska
Uzysk ciep a dla ma ej instalacji solarnej za-
stosowanej w domu jednorodzinnym wyno-
si jednostkowo ok. 400 kWh/m2·rok. W du ej 
instalacji mo e przekracza  600 kWh/m2·rok. 
Ka de 1000 kWh pozyskanego ciep a oznacza 
oszcz dno  rz du 120 m3 gazu ziemnego lub 
230 kg w gla kamiennego. Przek ada si  to nie 
tylko na obni enie kosztów eksploatacyjnych, 
ale równie  emisji szkodliwych zanieczysz-
cze . Ma a instalacja solarna pozwala uzyski-
wa  porównywalny efekt ekologiczny jak „pra-
ca” ponad 100 drzew, które przyjmuj  rocznie 
oko o 800 kg dwutlenku w gla. Instalacja solar-
na zapewnia równie  efektywne i bezpieczne 
gromadzenie ciep a bezpo rednio w podgrze-
waczu wody. W razie d u szej nieobecno ci 
mieszka ców w domu, funkcja urlopowa ste-
rownika zabezpiecza instalacj  przed nadmier-
nymi d ugotrwa ymi przegrzewami.

Kolektory s oneczne Hewalex – mo liwo  do-
stosowania do potrzeb
Dla wi kszo ci potrzeb uzasadnienie technicz-
ne i ekonomiczne znajduje zastosowanie ko-
lektorów p askich. Wysokiej klasy kolektory 
pró niowe zbudowane z 1- ciennych rur pró -
niowych wymagaj  od 3 do 5-krotnie wi k-
szych nak adów finansowych w przeliczeniu 
na 1 m2 powierzchni czynnej. Atutem niektó-
rych kolektorów pró niowych, jak w przypad-
ku Hewalex KSR10, jest mo liwo  ich monta-
u w nietypowych warunkach, np. pionowo na 

elewacji budynku. Kolektory p askie Hewalex 
s  oferowane w kilku wariantach ró ni cych 
si  m.in. materia ami i budow  absorbera, ro-
dzajem szyby, czy izolacj  ciepln . W ten spo-
sób mo na dostosowa  typ kolektora s onecz-
nego do potrzeb instalacji solarnej i oczekiwa
inwestora. Ka dorazowo nale y mie  na wzgl -
dzie uzyskanie korzystnego wska nika „Cena/
Wydajno ” aby niewielkie zwi kszenie efek-
tywno ci instalacji nie odbywa o si  przy nie-
wspó miernym zwi kszeniu kosztów inwesty-
cji i wyd u eniu okresu zwrotu poniesionych 
wydatków.

HEWALEX 
Kolektory s oneczne – Pompy ciep a

infolinia 801 000 810, www.hewalex.pl

Bilans energetyczny gospodarstwa domowego na 
podstawie danych GUS (raport z 2014 r. dla 4576 
obiektów)

System zdalnego nadzoru Hewalex EKONTROL 
pozwala monitorowa  prac  instalacji solarnej 
przez stron  internetow  ekontrol.pl

Instalacje solarne dla podgrzewania wody 
u ytkowej s  oferowane najcz ciej jako kompletne 
zestawy. Zestawy z o one z 2 lub 3 kolektorów 
p askich s  oferowane przez firm  Hewalex 
w specjalnej ofercie promocyjnej „PROSTO 
Prosument 40%” ju  od 4195 z  netto

Kolektory s oneczne Hewalex
– prosty sposób na wysokie oszcz dno ci

Standardowa instalacja solarna 
przeznaczona do podgrzewania wody 

u ytkowej w domu 1-rodzinnym 
jest dobierana z za o eniem, e
1 m2 powierzchni absorbera jest 

w stanie podgrza  w okresie letnim 
60 litrów ciep ej wody, czyli tyle ile 

przeci tnie zu ywa 1 osoba. Pojemno
podgrzewacza wody jest zale na od 

powierzchni kolektorów s onecznych 
i powinna wynosi  50–70 litrów na ka dy 

1 m2 powierzchni absorbera.
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