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Kolektory 

s oneczne

Emilia Ros aniec

Na rzecz  rodowiska naturalnego 

dzia aj  coraz liczniejsze grupy 

specjalistów z ró nych dziedzin.  

Zastosowanie we w asnym 

gospodarstwie domowym 

kolektorów s onecznych pozwala 

do nich do czy  i sporo 

zaoszcz dzi  na ogrzewaniu 

wody. Ilo  zmagazynowanej 

przez kolektor energii u ytkowej 

zale y rzecz jasna od stopnia 

wykorzystania energii s onecznej. 

Warto wiedzie , jak w skali 

ma ego domu maksymalnie 

wykorzysta  energi  s o ca. 

– proekologicznie
Warunki helioenergetyczne w Polsce
O tym jak efektywnie pracowa  b d  kolektory decyduje zale na od regionu wiel-

ko  – zwana us onecznieniem. Jest to suma bezchmurnych godzin w porze dzien-

nej na danym obszarze w ci gu roku. W Polsce wynosi ona rednio 1600 godzin; 

dla wybranych regionów zasoby helioenergetyczne kszta tuj  si  (w przybli e-

niu) nast puj co: region Nadmorski – 1624 h, Zamojszczyzna – 1572 h, Dolny l sk

– 1529 h, Podhale – 1467 h, Suwalszczyzna – 1576 h oraz region Warszawski – 

1580 h. Wi kszo  z tych bezchmurnych godzin przypada rzecz jasna na miesi -

ce letnie. Trzeba jednak zaznaczy , e w sezonach ch odu ju  2 godziny s onecz-

ne w ci gu dnia wystarcz , aby temperatura wody w zasobniku, dzi ki kolektorom 

wzros a nawet o kilkana cie stopni. A wi c pozyskiwanie ciep ej wody u ytko-

wej przy u yciu kolektorów jest w Polsce nie tylko mo liwe, ale wr cz polecane. 

Przyjmuje si , e kolektory s  w stanie pokry  70% zapotrzebowania na ciep o do 

podgrzania ciep ej wody u ytkowej i w 30% do ogrzania pomieszcze .

Jak to dzia a?Jak to dzia a?
Dzia anie instalacji z kolektorami s onecznymi, 

zwanej tak e systemem solarnym, mo na w uprosz-

czeniu przedstawi  w taki sposób: powierzchnia 

poch aniaj ca – absorber kolektora s onecznego, 

ogrzana przez s o ce, podgrzewa nast pnie czyn-

nik o bardzo niskiej temperaturze zamarzania – jest 

nim specjalny rodek przeznaczony w a nie do ko-

lektorów s onecznych. Dalej ten podgrzany no nik

energii jest t oczony przez pomp  obiegow  do dol-

nego wymiennika ciep a – zasobnika solarnego, któ-

ry przy czony jest do instalacji kolektorów s onecz-

nych. Dolna w ownica podgrzewa zasobnik ciep ej 

wody (c.w.u.).

Zatem ca y proces polega na zamianie energii 

promieniowania s onecznego na ciep o i okre lany 

jest terminem – konwersji fototermicznej. 
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8444 z

APAREL, ZESTAW SOLARNY

zestaw solarny z 

dwoma kolektorami 

p askimi KSC-A2 V S 
1 wraz z zasobnikiem 
dwuw ownicowym 
WGJ-S, 250 litrów
powierzchnia czyn-

na kolektora: 5,76 m²
akcesoria dostarcza-

ne w pakiecie: kon-
strukcja do monta u,
grupa solarna S20-1, 
sterownik elektronicz-
ny, odpowietrznik, na-
czynie przeponowe, 
p yn solarny

7119 z

ULRICH, SOLARSET SM

zestaw solarny z kolektorem rurowym 

Solarglas SG wraz z podgrzewaczem 
z jedn  w ownic  Wasserlux WL 160 litrów
powierzchnia czynna kolektora: 3,9 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: 

centrala solarna Solarkompakt Mono 
SM, naczynie wzbiorcze, rury do solarów, 
odpowietrznik solarny z trójnikiem 
pod aczeniowym, komplet elementów do 
monta u

9116 z

POLSKA EKOLOGIA, PE SOLAR

zestaw solarny z dwoma kolektorami 

p askimi PE2128 wraz z zbiornikiem dwu-
w ownicowym PE250 2W 220 litrów
powierzchnia czynna kolektora: 4,25 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: 

uchwyty do mocowania kolektorów, gru-
pa pompowa GP25/4 Wilo, naczynie prze-
ponowe SNP18, regulator temperatury 
PSZ 5510M, p yn solarny

7880 z

HEWALEX, 2SP-250

zestaw solarny z dwoma kolektoreami 

p askimi KS 2000 SP wraz z podgrzewa-
czem 250 litrów z dwiema w ownicami 
powierzchnia czynna kolektora: 3,64 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: 

zestaw przy czeniowy kolektora, p yn do 
nape niania instalacji Ergolid Eko, zestaw 
przy czeniowy podgrzewacza, zestaw 
pompowo-sterowniczy

W PRZEGL DZIE PREZENTUJEMY KOLEKTORY (CENY BRUTTO) 

ZA O ENIA: DLA RODZINY 4-OSOBOWEJ

9270 z

WATT, OLD TYPE

zestaw solarny z dwoma kolektora-

mi pró niowymi CPC 9 wraz z podgrze-
waczem dwuw ownicowym AUSTRIA 
EMAIL – 300 litrów
powierzchnia czynna kolektora: 3,84 m2

akcesoria dostarczane w pakiecie: 

uchwyt dachowy aluminiowy, p yn do ko-
lektorów, zestaw do pod czenia kolekto-
rów, regulator, naczynie wzbiorcze wraz 
z opask  i w  do jego pod czenia, otulina 
Aeroflex EPDM9X15

10 600* z

WOLF, TOPSON F3

zestaw solarny z dwoma kolektorami 

p askimi wraz z zasobnikiem 
dwuw ownicowym SEM-1 300 litrów
powierzchnia czynna kolektora: 4 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: 

zestaw monta owy,  solarna grupa 
pompowa, zestaw przy czeniowy do 
instalacji solarnej,  kompensatory do 
po czenia kolektorów, solarne naczynie 
wzbiorcze o pojemno ci
odpowiednio: 18 lub 
25 litrów, p yn obiegowy 
Anro, odpowietrznik 
mechaniczny instalacji 
solarnej, regulacja 
solarna: SM1
*cena zale na
od kursu euro

Nie nale y zatem traktowa  kolektorów 

jako jedyne ród o ciep a, lecz jako dodat-

kowe pozwalaj ce obni y  koszty ogrze-

wania.

Typy kolektorów
P askie. S  to kolektory 1 , w których pro-

mienie s oneczne poch aniane s  przez po-

w ok  z blachy miedzianej pokrytej warstw

absorbuj c  – st d nazwa tego elementu – 

absorber. To przede wszystkim od niego za-

le y trwa o  i wysoka sprawno  kolekto-

ra. Do jego spodniej cz ci przylutowane 

s  miedziane kana y przep ywowe p y-

nu grzewczego. Za po rednictwem spiral-

nego wymiennika w zbiorniku p yn grzew-

czy oddaje ciep o do zbiornika ciep ej wody. 

Najcz ciej jako warstw  absorbuj c  wy-

korzystuje si  czarny chrom oraz tlenek ty-

tanu. Ta pierwsza wyst powa a g ównie 

w kolektorach starszej generacji, których 

sprawno  jest znacznie ni sza ni  spraw-

no  kolektorów z absorberem z tlenku ty-

tanu. 

Pró niowe. W kolektorach tych 2 , zwa-

nych tak e rurowymi, ciep o pozyskiwa-

ne jest przez absorber umieszczony we-

wn trz rury szklanej, w której jest pró nia 

izoluj ca absorber od otoczenia i ogranicza-

j ca w ten sposób ilo  uciekaj cego na ze-

wn trz ciep a. Dzi ki temu kolektory pró -

niowe pozyskuj  zim  wi cej ciep a ni

kolektory p askie. Produkuje si  dwie od-

miany kolektorów rurowych. Jedne zbudo-

wane s  z rur pró niowych, wewn trz któ-

rych umieszczone s  rurki cieplne z p ynem 

paruj cym w temperaturze 25°C. P yn ten 

trafia nast pnie do kondensatora. Tu docho-

dzi do wymiany ciep a, w wyniku której gli-

kol ogrzewa si , a nast pnie kr y w instala-

cji. Para skrapla si  i grawitacyjnie powraca 

na dno rurki cieplnej. Drugi rodzaj kolekto-

rów rurowych stanowi  te, w których czyn-

nik roboczy (glikol) przep ywa przez rur-

ki miedziane przylutowane do absorbera 

umieszczonego w rurze pró niowej; odbiór 

ciep a nast puje bezpo rednio z absorbera. 

Zasobnik 
Pozyskana przez kolektory energia s onecz-

na magazynowana jest w zasobnikach cie-

p ej wody – zwanych zbiornikami buforo-

wymi. Ich pojemno  dobiera si  tak, by 

by a równa:

 powierzchni kolektorów w m2 x 50 litrów, 

lub te

 ca kowitemu dziennemu zu yciu wody 

pomno onemu przez 1,5-2.



12 312 z

MORA, ZESTAW STANDARD

zestaw solarny z trze-

ma kolektorami p a-

skimi KPC1 wraz z  wy-
miennik ciep a solar 
Regulus 300 litrów 
powierzchnia czynna 

kolektora: 5,25 m²
akcesoria dostarcza-

ne w pakiecie: komplet 
rubunków, mocowanie 

wraz z uchwytami, na-
czynie ekspansyjne so-
lar 18l, zespó  regulacyj-
no pompowy dwururowy 
z czujnikami i zaworem 
odpowietrzaj cym, p yn 
do instalacji, 
regulator standard

11 700 z

VAILLANT, AUROSTEP VSL S 250

zestaw solarny z dwo-

ma kolektorami p a-

skimi VFK 900s wraz 
z zasobnikiem dwuw -
ownicowym  250 litrów

powierzchnia czynna 

kolektora: 4,4 m²
akcesoria dostarcza-

ne w pakiecie: zabudo-
wany regulator solarny, 
pompa solarna, czynnik 
solarny niezamarzaj cy, 
2 czujniki VR 10, zawór 
bezpiecze stwa, zestaw 
podstawowy do monta-
u uk adu

13 450 z

AC PRIM, SWS 5/300

zestaw solarny z dwoma kolektorami 

p askimi Euro-Sol FM wraz z podgrzewa-
czem 300 litrów
powierzchnia czynna kolektora: 4,72 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: stacja 
solarna, naczynie wzbiorcze

12 188 z

NIBE-BIAWAR, COMFORT 074015 

zestaw solarny z trzema kolektorami 

p askimi  wraz z wymiennik ciep a Mega 
Solar 300 litrów 
powierzchnia czynna kolektora: 3,3 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: wy-
miennik Mega Solar, zestaw pompowy, re-
gulator solarny, naczynie przeponowe, od-
powietrznik, p yn solarny

13 950 z

VELUX, ZESTAW SOLARNY VELUX

zestaw solarny z dwoma kolektorami 

p askimi CLI U12 4000 wraz z zasobnikiem 
TFF 300 0201, 300 litrów
powierzchnia czynna kolektora: 5 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: 

ko nierze uszczelniaj ce, przewody cz ce 
kolektory, grupa pompowo-steruj ca, 
dwuw ownicowy zbiornik izolowany, gli-
kol do nape nienia instalacji, przeponowe 
naczynie wyrównawcze, zawór mieszaj cy 
termostatyczny, odpowietrznik 

27 900 z

PARADIGMA ENERGIE, 
MODUVARIOAQUA

zestaw solarny z kolektorem rurowym 

CPC 40 Allstar wraz z podgrzewaczem 
180 litrów z anod  magnezow
powierzchnia czynna kolektora: 4,37 m²
akcesoria dostarczane w pakiecie: ze-
staw rury faliste ze stali nierdzewnej 1,2 m, 
centrala grzewcza, jednorurowa stacja so-
lar, zaworami odcinaj cymi, manometrem, 
zaworem bezpiecze stwa i regulatorem 
przep ywu, zestaw monta owy

Rozró nia si  zbiorniki buforowe jedno- 

lub dwuw ownicowe. Te pierwsze pracu-

j   samodzielnie. Jest to najta sze, ale jed-

nocze nie najmniej op acalne rozwi zanie, 

poniewa  ciep a woda dost pna jest tylko 

wtedy, gdy zostanie podgrzana przez kolek-

tory. To znaczy, e je eli wieczorem zu y-

jemy ca y jej zapas, to w nocy woda b dzie 

zimna. Dzieje si  tak, poniewa  zbiorniki te 

wspó pracuj  tylko z jednym ród em cie-

p a, a wi c albo z kot em, albo z kolektora-

mi. Za  do zbiorników dwuw ownicowych 

pod czy  mo na jednocze nie dwa ród a

ciep a. Wówczas, gdy podgrzana przez ko-

lektory woda sko czy si  lub b dzie mia-

a zbyt nisk  temperatur , dogrzana zo-

stanie, np. przez kocio . Taki zasobnik jest 

o ok. 800 z  dro szy od jednow ownicowe-

go. O doborze zbiornika buforowego decy-

duje najcz ciej rodzaj systemu przygotowa-

nia ciep ej wody. 

System pasywny – czyli instalacja gra-

witacyjna. Dzia a bez zasilania, bo nagrza-

ny przez s o ce czynnik grzewczy samo-

czynnie unosi si  do zasobnika. Uk ad sam 

dopasowuje si  do zmian nas onecznienia, 

a wi c nie s  konieczne ani pompa obiego-

wa, ani uk ad automatycznego sterowania. 

Aby uk ad móg  sprawnie funkcjonowa ,

wa ne jest, aby zasobnik umie ci  powy-

ej kolektorów, tak, aby jego dolna kraw d

znajdowa a si  oko o 30 cm ponad kolekto-

rami. Najcz ciej oznacza to konieczno

umieszczenia kolektorów na trawniku, a za-

sobnika – w pomieszczeniu na pi trze. 

System aktywny – czyli instalacja z obie-

giem wymuszonym. Ruch czynnika grzew-

czego w takich instalacjach wymuszony jest 

prac  pompy. Wspó prac  systemu solarnego 

z tradycyjnym ród em ciep a zapewnia za-

sobnik dwuw ownicowy – najcz ciej sto-

sowany w instalacjach tego typu. Uk ad taki 

dzia a nast puj co. W s oneczny dzie  woda 

w zasobniku podgrzewana jest przez kolek-

tory. Je eli temperatura w kolektorze osi -

Wed ug 

przeprowadzonych  

oblicze , s o ce w czasie 

14 dni wysy a w stron

Ziemi tyle energii, ile 

wynosi ca oroczne 

zapotrzebowanie 

energetyczne naszej 

planety

”

”
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ga wy szy stopie  o nastawion  warto

od temperatury w dolnej cz ci zasobnika, 

wówczas specjalny regulator w cza pomp .

Natomiast, gdy niebo jest pochmurne i ko-

lektor nie ma mo liwo ci osi gn  nasta-

wion  temperatur , w cza si  kocio . Dzia a

on do momentu, w którym woda w górnej 

cz ci zasobnika osi gnie okre lon  w regu-

latorze temperatur . Kocio  wyposa ony jest 

we w asny regulator steruj cy prac  pompy 

i zawsze najpierw podgrzewa wod  u ytko-

w , a dopiero potem wod  do instalacji c.o. 

Odpowiednie ustawienie 
Optymalny k t pochylenia kolektora

wzgl dem poziomu zale y od pory roku: 

zim  powinien wynosi  60°, a latem 30°; 

w praktyce przyjmuje si  kat pochylenia 

oko o 45°.

Azymut – drugi parametr do ustawia-

nia kolektora – ukazuje odchylenia jego 

p aszczyzny od kierunku po udniowego. 

Poniewa  promieniowanie s oneczne jest 

najbardziej intensywne w po udnie, p asz-

czyzna kolektora powinna by  ustawiona 

równo z po udniem, czyli k t azymutu po-

winien by  równy 0° (kierunek po udnio-

wy). Nie zawsze jest to mo liwe, dlatego 

dopuszcza si  odchylenie od kierunku po u-

dniowego do 45°.   

Dofinansowanie 
Instalacje kolektorów s onecznych mog

by  dofinansowane ze rodków instytu-

cji ochrony rodowiska. Mo e to nast pi

w drodze dotacji, preferencyjnego kredy-

tu ze rodków Banku Ochrony rodowiska 

(oprocentowanie oko o 3%), lub umorze-

nia cz ci kredytu. Po dok adniejsze in-

formacje mo na zwraca  si  do Banku 

Ochrony rodowiska, Banku Gospodarstwa 

Krajowego, Narodowego Funduszu 

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

O kredyt na zakup i instalacj  kolekto-

rów s onecznych mo e ubiega  si  ka dy. Do 

wniosku o udzielenie kredytu nale y do -

czy :

 za wiadczenie o zatrudnieniu i wynagro-

dzeniu oraz kart  informacyjn  klienta, któ-

ra zawiera dane o sytuacji rodzinno-maj t-

kowej, zawodowej i finansowej; 

 dokumenty zwi zane z ustanowieniem 

zabezpieczenia sp aty kredytu;

 dokumenty potwierdzaj ce prawo w asno-

ci budynku, w którym zainstalowany b -

dzie kolektor s oneczny, mo e to by , np. 

Powierzchni  kolektorów przystosowuje si  przede wszystkim do zada  jakie maj  spe -

nia . Najcz ciej stosuje si  je do podgrzewania ciep ej wody u ytkowej; op acalno  sto-

sowania do tego celu kolektorów zale y od ilo ci wody, jak  zu ywa si  w domu. Zazwyczaj 

do przygotowywania ciep ej wody na potrzeby czteroosobowej rodziny wystarczy kolektor 

o powierzchni 4-6m2.

Kolektory mog  tak e s u y  do podgrzewania wody w basenie; ich powierzchnia  powin-

na stanowi  40% powierzchni basenu krytego i 70% powierzchni basenu otwartego. 

Jak du e kupi  kolektory?

Kolektory s u ce m.in. 
do podgrzewania wody 
w basenie otwartym; ich 
powierzchnia powinna 
stanowi  70% powierzchni 
basenu

obudowa

zewn trzna 

os ona ze szk a

hartowanego

pow oka 

absorpcyjna

izolacja

rury miedziane, 

którymi p ynie 

czynnik roboczy
obudowa

1  Schemat budowy kolektora p askiego 

rury miedziane

 ogrzana woda

zimna woda

rura szklana
pró nia

rury miedzianeabsorber

2  Zasada dzia ania kolektora pró niowego 

B
a

c
h

u
s



BUDUJEMY DOM 1-2/2008220

WYBIERAMY Kolektory

wyci g z ksi gi wieczystej, który jest jedno-

cze nie potwierdzeniem w asno ci gruntu, 

na którym dom ma zosta  zbudowany; 

 opini  wystawion  przez bank prowadz -

cy rachunek bankowy wnioskodawcy;

 inne decyzje administracyjne niezb dne 

do realizacji danej inwestycji.

Zakup i instalacj  kolektorów s onecz-

nych wspó finansuj  te  niektóre gminy, 

ale jest to uzale nione od dost pno ci rod-

ków oraz od lokalizacji domu. Na przyk ad

w 2006 roku urz dnicy z Powiatu Suskiego 

podj li decyzj  o wspomaganiu przedsi -

wzi  zwi zanych z ochronn rodowiska. 

Dofinansowanie w formie jednorazowych 

dop at w wysoko ci 1000 z  do zakupu ko-

lektorów s onecznych mog y otrzyma  oso-

by fizyczne b d ce w a cicielami nieru-

chomo ci na terenie tego powiatu. Cz sto 

dystrybutorzy zajmuj cy si  sprzeda  ko-

lektorów udzielaj  informacji o dost pnych 

ród ach finansowania. rodki unijne za-

zwyczaj s  dost pne jedynie dla firm lub in-

stytucji. 

Orientacja – stron  szklan  na po udnie.

Nachylenie kolektorów u ytkowanych:

    – od lutego do listopada – oko o 45o wzgl dem poziomu, 

    – tylko w miesi cach letnich (np. do ogrzewania wody w basenie 

lub domku letniskowym)– pod k tem 30o.

Miejsce – niezacienione przez drzewa, krzewy, wysok  traw , itp.

Konstrukcja wsporcza – dobrana stosownie do k ta nachylenia 

dachu. Standardowa konstrukcja wsporcza przeznaczona jest do 

monta u na dachu o nachyleniu od 30 do 60 stopni. Je eli k t na-

chylenia dachu jest inny, stosuje si  konstrukcj  koryguj c . Do 

kolektorów ustawianych na ziemi stosuje si  odpowiedni  kon-

strukcj  oraz obci niki, które zabezpieczaj  urz dzenie przed dzia-

aniem silnych wiatrów.

Mocowanie – zazwyczaj za pomoc  haków przytwierdzanych do 

krokwi; w takim wypadku kolektor zamontowany jest tu  nad po-

wierzchni  pokrycia dachowego. Na rynku dost pne s  te  kolektory 

po aciowe, które wbudowuje si  w po a  dachu tak, e w miejscu, 

w którym s  zamontowane, zast puj  pokrycie dachowe. 

Jak instalowa  kolektory?

  Montowanie kolektorów na dachach budynków nale y do najbardziej 
popularnych sposobów monta u, cho  oczywi cie nie jest to jedyna 
mo liwo  – najwa niejsze bowiem jest to, aby kolektory umieszcza
w miejscach niezacienionych przez drzewa, krzewy czy wysok  traw
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Przygotowania
Przed zakupem kolektorów trzeba usta-

li  kilka istotnych kwestii. Mi dzy inny-

mi nale y wyznaczy  miejsce ich monta u

– w tym przypadku b dzie to dach. Kolejn

spraw  jest liczba kolektorów – dobrana do 

liczby osób zamieszkuj cych dom (wed ug 

wytycznych ogólnych na jedn  osob  przy-

pada od 0,8 do 1,5 m2 absorbera) – oraz ich 

rodzaj. Potrzebny b dzie tak e zakres po-

siadanych ju  urz dze  i materia ów po-

chodz cych od ró nych dostawców. W tym 

przypadku instalacje planujemy od pod-

staw; ma ona wspomóc system podgrze-

wania ciep ej wody u ytkowej. Z tak przy-

gotowan  list  udajemy si  do producenta 

kolektorów s onecznych. 

Z wizyt  u…
Wybran  przez nas firm  jest Hewalex – jej 

pracownicy kieruj  nas do firmy partner-

skiej zlokalizowanej blisko naszego miej-

sca zamieszkania (sieci partnerskie zlo-

kalizowane s  na terenie ca ego kraju). 

Ponadto w firmie HEWALEX do dyspozy-

cji klienta jest dzia  doradztwa technicz-

nego, gdzie klient mo e uzyska  porady 

techniczne. Przy zamówieniu zestawu so-

larnego oraz monta u ca ej instalacji u au-

toryzowanych partnerów b d  instala-

torów wspó pracuj cych z firm , mo na 

otrzyma  rabat – jego wysoko  zale y od 

indywidualnych ustale . Firma udziela 

10 lat gwarancji na kolektory p askie, 5 lat 

gwarancji na kolektory pró niowe i pod-

grzewacze oraz 2 lat gwarancji na zespó

sterowniczo-pompowy. 

Bior c pod uwag  warto ci nas onecz-

nienia oraz ró nice temperaturowe, jakie 

wyst puj  na terenie Polski ( rednio mo -

na przyj  -30oC do +30oC) oraz maj c na 

wzgl dzie potrzeby czteroosobowej rodziny 

i dzienne zu ycie wody na osob , przeszko-

leni przez firm  HEWALEX autoryzowa-

ni instalatorzy zaproponowali dwa kolekto-

ry p askie KS 2000 SP, ka dy o powierzchni 

czynnej 1,83 m2. Ca y zestaw HEWALEX 

2SP-250, oprócz samych kolektorów, zawie-

ra: profil maskuj cy, zestaw przy czeniowy 

ZPKS 2/18, zestaw pompowo-sterowniczy 

ZPS 4/8-18, pomp  r czn  do nape nia-

nia instalacji, zespó  naczynia przepono-

wego ZNP 12, podgrzewacz OKC 250N-

TRR, zestaw przy czeniowy podgrzewacza 

ZPP-C, otulin  Armaflex do izolacji oruro-

wania 18/9, p yn do nape nienia instalacji 

Ergolid Eko. 

Dodatkowo, ze wzgl du na k t nachylenia 

dachu 40°, klient musi zakupi  uchwyty uni-

wersalne s u ce do monta u kolektorów na 

dachu oraz zaopatrzy  si  w rury miedziane 

cz ce kolektory z podgrzewaczem.

Realizacja
Monta u dokonuje firma instalatorska, 

wskazana przez partnera handlowego z sie-

ci dystrybucji firmy HEWALEX. Klient z in-

stalatorem indywidualnie ustala dat  mon-

ta u ca ej instalacji. Realizacja zamówienia 

zestawu przez firm  instalatorsk rednio 

trwa do 2 tygodni, za o enie ca ej instalacji 

zajmuje ok. 1-3 dni. 

Koszty
Za zestaw solarny HEWALEX 2SP-250 – 2 szt. 

p askich kolektorów s onecznych KS 2000 SP 

+ akcesoria dost pne w pakiecie trzeba za-

p aci  7880 z  brutto; koszty monta u to ok. 

1800 z . Do tej kwoty nale y doliczy  cen  za-

kupu uchwytów uniwersalnych na dwa ko-

lektory KSAL-2 (stal nierdzewna, aluminium, 

lakierowany) – 527,04 z  brutto oraz rur mie-

dzianych cz cych kolektory ze zbiornikiem 

(d ugo  rur jest uzale niona od indywidu-

alnych warunków w danym domu – cena 

za 1mb – ok. 25 z  brutto; w tym przypad-

ku potrzeba by o 20 m, a wi c 500 z  brutto). 

Wysoko  rabatu na zakup i monta  zestawu 

solarnego zale y od indywidualnych ustale

mi dzy instalatorem a klientem. 

ZAKUP 

KONTROLOWANY

Kupujemy z naszym 

Czytelnikiem   

zestaw solarny

Poszukiwany: zestaw solarny do 

domu zamieszkiwanego przez 

czteroosobow  rodzin . Kolektory 

maj  s u y  do wspomagania 

systemu podgrzewania ciep ej 

wody u ytkowej. K t nachylenia 

dachu to 40°.

Inwestycja nie mo e przekroczy

11 tys. z

ZZ do wiadcze do wiadcze CCzytelnikówzytelników

PRZYK ADOWY WYBÓR

O
d kilku lat korzystam z dwóch kolek-

torów wykonanych samodzielnie. 

Zrobione s  z miedzi, ka dy z nich ma po-

wierzchni  – 3,15 m2. Domowym sposobem 

wykona em tak e wymiennik ciep a 400l ze 

spiral  oraz pompk  ze sterownikiem za -

czaj cym j  na zasadzie ró nicy temperatur. 

Zawór jest zwyk y – taki jak do c.o. Ca o

dzia a sprawnie – bez adnej usterki.

Pozdrawiam M. R. Radom

W
trakcie budowy – kiedy jeszcze, ze wzgl dów finansowych, nie mo-

g em kupi  kolektorów, za o y em instalacj , któr  mia em zamiar 

w przysz o ci wykorzysta  w a nie do systemów solarnych. Jak si  okaza o

zbyt ma o wiedzia em na ten temat.  Kiedy przyszed  moment monta u ko-

lektorów dowiedzia em si , e pod czone przewody maj  nieodpowiednie 

w a ciwo ci – to mog oby spowodowa  awari , a jak wiadomo wymiana 

takiej instalacji jest bardzo kosztowna. Dlatego radz  wszystkim stosowa-

nie rur miedzianych z tzw. twardym lutem. Rury dobrze jest zabezpieczy

kompensatorami – eby nie dopu ci  do uszkodze  i nieszczelno ci.

Krzysztof z Rzeszowa 

czny koszt

ok. 10700 z

Zestaw solarny HEWALEX 2SP-250 
2 szt. p askich kolektorów s onecznych KS 
2000 SP + akcesoria dost pne w pakiecie
cena brutto 7880 z

M
oim zdaniem 

kolektory ruro-

we uzyskuj  wi ksz

sprawno  z 1m2 ni

tradycyjne p askie. 

1m2=1000 kWh na 

rok to przelicznik któ-

ry uzyska em ze swo-

ich kolektorów. 

K. J.
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