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Kolektory s oneczne przyczyniaj  si  bezpo-

rednio do obni enia wydatków zwi zanych 

przede wszystkim z podgrzewaniem ciep ej 

wody u ytkowej. Zak ada si , e rocznie 

oszcz dno ci z tego tytu u w budynku jedno-

rodzinnym mog  si ga  do 60%, co oznacza, 

e w najkorzystniejszych miesi cach letnich 

pokrycie potrzeb si gnie 100% i kocio  grzew-

czy b dzie móg  by  wy czany z pracy.

Kolektory s oneczne – najta szy sposób 

podgrzania ciep ej wody u ytkowej CWU

Zapewnienie niskich kosztów podgrzewa-

nia CWU jest istotne dla osi gni cia niskich 

ca kowitych kosztów eksploatacji ca ego bu-

dynku. Najni sze koszty b d  osi gane z pra-

cy instalacji solarnej, w której pobór mocy 

przez pomp  obiegow  wynosi jedynie oko-

o 40–50 W. 

Kolektor p aski czy pró niowy?

Wydajno  cieplna kolektorów pró niowych 

mo e by  wy sza ni  dla p askich, pod wa-

runkiem zastosowania 1- ciennych rur pró -

niowych, zapewniaj cych wysok  przepu-

szczalno  promieniowania s onecznego 

do wn trza rury. Kolektory pró niowe 

o 2- ciennych rurach szklanych ograniczaj

przenikanie promieniowania s onecznego do 

wn trza. Nawet przy atrakcyjnej cenie b d

one dro sze w zakupie od kolektorów p a-

skich. Za wy sz  cen  nie zawsze idzie w pa-

rze wy sza sprawno  i wydajno  kolektora 

pró niowego. Ciep o uzyskiwane z kolekto-

rów p askich jest od 2 do 5 razy ta sze ni

z pró niowych, co skraca okres zwrotu po-

niesionych kosztów inwestycji.

Sens stosowania kolektorów pró niowych 

b dzie istnia  wówczas, gdy b dzie on móg

zapewni  wyra nie wy sze efekty ni  kolek -

tor p aski. W warunkach naszego klimatu 

i uwzgl dniaj c koszty inwestycji oraz pó niej-

sze efekty, w pe ni uzasadnione jest stosowanie 

przede wszystkim kolektorów p askich.

Bezpiecze stwo eksploatacji – ochrona 

przed przegrzewaniem

Kluczowym czynnikiem odgrywaj cym 

wp yw na ochron  glikolu oraz elementów in-

stalacji solarnej przed przegrzewaniem, jest 

konstrukcja absorbera. Rozró nia si  kilka ro-

dzajów uk adu przewodów absorbera, w ród 

których jedynie cz  zalicza si  do atwo 

opró niaj cych si  z glikolu. 

Przegrzewanie powoduje w d u szej per-

spektywie uszkodzenie glikolu. W instalacji 

solarnej nast puje wzrost ci nienia i przy zbyt 

ma ej pojemno ci naczynia wzbiorczego mo e

nast powa  otwieranie zaworu bezpiecze -

stwa. Powoduje to niepotrzebne ubytki gliko-

lu z instalacji i konieczno  jego uzupe nia-

nia. Ochron  przed przegrzewaniem w pe ni 

zapewniaj  kolektory z dolnymi przy cza-

mi. Wówczas para wodna rozszerzaj c si  do-

prowadza do swobodnego wypierania glikolu 

z dolnej cz ci absorbera. Dodatkow  ochron

zapewniaj  funkcje sterownika, np. tryb urlo-

powy dla sch adzania w nocy wody w pod-

grzewaczu pojemno ciowym.

Gwarancje, trwa o , niezawodno ...

Niezmiernie istotne jest zwrócenie uwagi 

na kwestie jako ci i trwa o ci urz dze .

Kolektory Hewalex s  obj te standardowo 

10-letni  gwarancj , z opcj  wyd u enia o ko-

lejny rok (w sumie 11 lat), przy zakupie kom-

pletnego zestawu solarnego. Gwarancja le y

w tym przypadku po stronie producenta, a nie 

importera. Co szczególnie wa ne, gwarancja 

nie jest obwarowana dodatkowymi zapisami 

trudnymi do spe nienia przez u ytkownika 

instalacji solarnej.
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 Porównanie kosztów podgrzania c.w.u. w ilo ci 300 litrów dziennie ( ród o: solarblog.pl)

Na jakie aspekty nale y zwraca  uwag  przy wyborze rozwi zania?

Koszty podgrzania 300 litrów ciep ej wody u ytkowej (45°C) 

(dzienne komfortowe potrzeby 4-osobowej rodziny)


