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Sezon grzewczy w Polsce trwa przeci t-
nie 220–240 dni w ci gu roku. Przez 
oko o 120–140 dni zachodzi jedynie 

potrzeba podgrzewania ciep ej wody u yt-
kowej. Dla systemów starszego typu mo e to 
stanowi  pewien problem. Na przyk ad ko-
t y na paliwo sta e s  wy czane po sezonie 
grzewczym z ci g ej pracy i wymagaj  d u -
szego czasu na rozruch. Uruchomienie ko-
t a dla podgrzania wody u ytkowej mo e
by  potrzebne tylko 1–2 razy dziennie. Do 
strat rozruchowych b d  dochodzi  tak e
straty postojowe. Skutkiem b dzie obni e-
nie sprawno ci pracy kot a i wzrost kosztów 
eksploatacyjnych. O ile rednia sprawno
kot a na paliwo sta e w sezonie grzewczym 
mo e przekracza  nawet 80%, to poza sezo-
nem mo e si  obni a  nawet poni ej 50%. 
Podgrzewanie wody u ytkowej poza se-
zonem grzewczym jest wi c bardzo wa -
ne ze wzgl dów ekonomicznych, ale tak e

ekologicznych. Zjawisko smogu wyst pu-
je w mniejszej skali równie  poza sezonem 
grzewczym.

Firma Hewalex specjalizuje si  od blisko 
30 lat w produkcji i dystrybucji systemów 
OZE, czyli wykorzystuj cych energi  od-
nawialn . Ta najta sza i najczystsza forma 
energii mo e by  wykorzystywana w ró ny 
sposób. Wybór odpowiedniego systemu pod-
grzewania ciep ej wody powinien zale e  od 
kilku czynników specyficznych dla dane-
go obiektu.

Rozwi zania firmy Hewalex s  przezna-
czone do ca orocznej eksploatacji. Sprzeda
w 40 krajach wiata wiadczy o dostosowa-
niu ich do warunków w ró nych strefach 

klimatycznych. Wa n  cech  z punktu wi-
dzenia u ytkownika jest tak e dba o  o ko-
rzystne warunki gwarancji i optymaln  re-
lacj  kosztów inwestycji do efektywno ci 
energetycznej urz dze  i systemów. 

Podgrzewanie ciep ej wody u ytkowej 
z systemami OZE firmy Hewalex

Kolektory s oneczne – Pompy ciep a – Fotowoltaika
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Zapewniaj  nawet 4-5 razy ni sze koszty 
podgrzewania wody w porównaniu do kot a
grzewczego. Pracuj  szczególnie efektywnie do 
temperatury zewn trznej rz du -5ºC, a przy tym 
s  niezale ne od nas onecznienia. Pozwalaj  trwale 
wy czy  kocio  z pracy poza sezonem grzewczym. 
S atwe do instalowania nie wymagaj c prac na 
dachu. Dodatkowo mo na wykorzysta  zimne 
powietrze do ch odzenia pomieszcze  latem. Koszty 
eksploatacji s  jednak wy sze ni  dla instalacji 
solarnej ze wzgl du na prac  spr arki. Okresy 
gwarancji wynosz  zwykle 2–3 lata, dla niektórych 
pomp ciep a do 5 lat.

POMPA CIEP A

Zapewniaj  najni sze niemal zerowe koszty 
wytwarzania ciep a przy braku emisji 
zanieczyszcze . Mo na je czy  z ka dym rodzajem 
kot a lub innym ród em ciep a. Wymagaj  ma o
miejsca na dachu (zwykle np. 3 kolektory p askie 
przy rodzinie  4-osobowej). Zalet  jest tak e
trwa o  i bezobs ugowo , prosta budowa, 
minimalna ilo  elementów ruchomych i bardzo 
d ugie okresy gwarancji (nawet 10–20 lat na niektóre 
elementy). Ograniczaj  prac  kot a szczególnie 
w pó roczu IV–IX.

KOLEKTORY S ONECZNE

KORZY CI Z ZASTOSOWANIA, POLECANE WARUNKI ZASTOSOWANIA

Ogólnie patrz c nie jest op acalne bezpo rednie 
podgrzewanie wody energi  elektryczn  z instalacji 
PV. Mo na to traktowa  jako dora ny sposób 
podgrzewania wody, np. dla zagospodarowania 
nadwy ek energii wytwarzanej przez instalacj
PV. Zamiast oddawa  energi  do sieci mo na 
wykorzysta  j  do podgrzewania wody u ytkowej. 
Instalacja PV mo e by  efektywniej wykorzystana do 
wspó pracy z pomp  ciep a. Dzi ki temu obni  si
koszty zakupu energii elektrycznej.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PV
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