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Kolektory s oneczne s  dobrze znanymi pro-
duktami do czego przyczyni y si  m.in. pro-
gramy wspieraj ce zakup takich urz dze
przez klientów indywidualnych. Ostatnie 
lata to tak e rozwój innych rozwi za  ko-
rzystaj cych z energii odnawialnej (OZE), 
które czasem staj  si  konkurencyjne wobec 
siebie w poj ciu cz ci osób buduj cych lub 
modernizuj cych dom. Oczywisty jest dyle-
mat, w jaki system najlepiej zainwestowa
w danej sytuacji, aby nak ady finansowe 
by y jak najlepiej spo ytkowane i przynio-
s y maksymalne efekty. 

EFEKTYWNO  INSTALACJI SOLARNEJ 
NA TLE INNYCH SYSTEMÓW
Gdyby dla kolektorów s onecznych obowi zy-
wa y podobne etykiety energetyczne jak dla ko-
t ów czy pomp ciep a, to skala klas musia aby 
by  znacznie rozszerzona. O ile najbardziej 
efektywne pompy ciep a mog  uzyskiwa  klas
A++ lub A+++ to dla wi kszo ci kolektorów 
rzeczywista liczb plusów powinna by  wte-
dy zwi kszona co najmniej 3-krotnie. Wynika 
to z prostego faktu – do pracy instalacji solar-
nej jest niezb dna ladowa ilo  energii (rz du 
30÷40 W) zu ywanej przez ma  pomp  obie-
gow . Pod tym wzgl dem instalacja solarna jest 
bezkonkurencyjna i w po czeniu z ka dym 
ród em ciep a obni y koszty jego eksploatacji. 

Roczny koszt energii dla zasilania ma ej insta-
lacji solarnej mo na szacowa  na oko o 30 z .

EKOLOGIA 
– JEDYNE BEZEMISYJNE RÓD O CIEP A
Dyrektywa o efektywno ci energetycznej uznaje 
wprost kolektory s oneczne za jedyne ród o cie-
p a o zerowym zu yciu tzw. energii pierwotnej. 
Wynika to ze wspomnianego ladowego zu y-
cia energii elektrycznej. Tym samym kolektory 
uznaje si  za bezemisyjne ród o ciep a zarów-
no w skali lokalnej, jak i globalnej. Jest to szcze-
gólnie istotne w sytuacji z ej jako ci powietrza 
nie tylko w sezonie grzewczym, ale tak e poza 
nim. Praca kot a na paliwo sta e w sezonie let-

nim tylko dla podgrzewania wody u ytkowej 
jest okupiona nisk  sprawno ci  pracy i tym sa-
mym wysok  emisj  zanieczyszcze .

EKONOMIA I TRWA O
Instalacje solarne s  zdecydowanie bardziej do-
st pne ni  jeszcze kilkana cie lat temu. Post p
technologiczny i wzrost skali produkcji spo-
wodowa  rozszerzenie oferty rozwi za  i rela-
tywne obni enie ich cen. Wzros a sprawno
kolektorów dzi ki m.in. nowym pokryciom 
absorberów i szybom o wi kszej przepusz-
czalno ci promieniowania s onecznego. W po-
wi zaniu z wy szymi cenami paliw i energii 
ni  kilkana cie lat temu temu, uleg y skróceniu 
okresy zwrotu kosztów inwestycji. Zamykaj  si
one zwykle w kilku, kilkunastu latach, a wi c
jeszcze przed zako czeniem okresu gwarancji. 
Dla dobrej klasy kolektorów udzielane s  nawet 
10-letnie gwarancje bez szczególnych wyma-
ga  eksploatacyjnych. Rygorystyczne wymaga-
nia norm wytrzyma o ciowych uj te w ramy 
certyfikatu Solar Keymark zak adaj  prac  ko-
lektora przez minimum 25 lat. Mo na ju  spo-
tka  instalacje solarne instalowane w latach 
90-tych, które pracuj  wydajnie po dzi  dzie .

Argumenty za zastosowaniem instalacji so-
larnej:
• Ciep o jest podstawowym sk adnikiem bi-
lansu energetycznego domu – mo na wi c a-
two uzyska  realne oszcz dno ci
• Najni szy koszt wytworzenia ciep a z /kWh 
i atwo  magazynowania ciep a
• Stosunkowo prosta budowa instalacji solar-
nej – niezawodno , trwa o

• Proste czynno ci serwisowe, minimalne 
koszty i du a liczba firm serwisowych
• Utrzymanie wysokiej sprawno ci pracy – 
sprawdzona od ponad 30 lat technologia
• atwa rozbudowa istniej cego systemu 
grzewczego w domu, niezale nie od rodzaju 
kot a grzewczego
• Cicha praca (jedyny element ruchomy – pom-
pa obiegowa ma ej wydajno ci)
• Bezpo rednie lokalne zmniejszenie emisji 
zanieczyszcze
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Spe nienie warunków WT 2017 dla nowych budynków mo e by  trudne bez wykorzystania energii odnawial-
nej, nawet przy zastosowaniu wysokosprawnego gazowego kot a kondensacyjnego. Dopiero zastosowanie 
kolektorów s onecznych pozwala obni y  do bezpiecznego poziomu zu ycie energii pierwotnej i spe ni  wy-
móg jej zu ycia nie wy szego ni  95 kWh/m2rok.

System monitoringu pracy instalacji solarnych i pomp 
ciep a Hewalex EKONTROL pozwala na szeroki za-
kres zdalnej obs ugi i kontroli pracy urz dze  OZE.

Gotowe instalacje solarne Hewalex mog  zawiera
nawet 8 kolektorów p askich i podgrzewacz INTEGRA 
800 litrów dla wspomagania ogrzewania domu.
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