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Artyku  promocyjny

W a nie te czynniki decyduj  o efektywno ci 

i mocy systemu, która waha si  od 0 kW do 2,0 kW 

mocy maksymalnej dla powierzchni czynnej 

absorbera minimum 2,5 m2. Przy rozwi zaniu 

o tak du ych wahaniach dost pnej mocy grzew-

czej oraz bardzo ograniczonej dyspozycyjno ci, 

jeste my zmuszeni do magazynowania energii 

w dodatkowych zbiornikach buforowych, zasob-

nikach c.w.u. o odpowiednio du ych pojemno-

ciach, co znacznie podnosi nak ady inwestycyj-

ne. Chwilowy koszt produkcji energii cieplnej 

przy pe nym nas onecznieniu nie podlega dys-

kusji, jednak czy warunki idealne lub sprzyja-

j ce kolektorom s onecznym wyst puj  zawsze? 

Pami ta  nale y naszych ca orocznych potrze-

bach energetycznych na rzecz c.w.u., w uj ciu ca-

ego sezonu oraz o tym, e nie zawsze b dziemy 

nam potrzebna ciep a woda u ytkowa np. kiedy 

jeste my w pracy lub na urlopie.

Dlatego dla zapewniania odpowiedniego 

komfortu c.w.u. musimy dobra  odpowiedni

liczb  kolektorów s onecznych tak by pokry-

cie zapotrzebowani na energi  na rzecz c.w.u. 

w skali roku wynosi o minimum 30–40%. Dla 

zapewnienie opisanego pokrycia zapotrzebo-

wania na energii potrzebujemy oko o 1 m2 po-

wierzchni kolektora/jedn  osob . Najcz ciej 

spotykany wariant instalacji z kolektorami 

s onecznymi to system sk adaj cy si  z dwóch 

wysokiej klasy p yt 

o powierzchni 

czynnej absorbera 

2,5 m2 wspó pracu-

j cych z biwalent-

nym zasobnikiem 

c.w.u. o pojem-

no ci 300 litrów 

wody. Nale y pa-

mi ta  o tym, e

systemy c.w.u. 

z kolektora-

mi s oneczny-

mi wymagaj

zastosowania 

do d at kowe -

go ród a cie-

p a na c.w.u. 

(kocio  gazo-

wy olejowy, 

grza ka elek-

tryczna).

Pompy ciep a kontra
Kolektory s oneczne s  teraz jednym z bardziej popularnych rozwi za

na rynku w zakresie ograniczenia kosztów produkcji c.w.u. w tradycyj-

nych i nowoczesnych systemach grzewczych. System ten jest bardzo 

wydajny, jednak musz  by  spe nione bardzo istotne warunki atmosfe-

ryczne i czasowe: odpowiednie nas onecznienie, ma e zachmurzenie lub 

najlepiej jego brak, pora dnia i nocy, pora roku. 
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Chwilowy niski koszt produkcji nie podle-

ga dyskusji z korzy ci  dla KS, jednak pami -

ta  nale y o potrzebach w uj ciu ca ego sezonu 

oraz o tym, i  niekoniecznie ciep a woda b dzie 

nam potrzebna w po udnie pi knego s oneczne-

go dnia, kiedy jeste my np. czynni zawodowo 

lub jeste my na urlopie. Warto równie  zazna-

czy , i  w okresie od wczesnej wiosny do pó nej 

jesieni, kiedy temperatura powietrza waha si

w przedziale od +6 do +30°C, system z kolek-

torami wymaga wspomagania energetycznego. 

Jeste my zmuszeni do utrzymywania istniej ce-

go systemu grzewczego w „gotowo ci” i w sytu-

acji braku nas onecznienia lub jego ogranicze-

nia, zastosowania go do przygotowania c.w.u., co 

podwy sza koszty roczne przygotowania c.w.u.. 

Dost pno  energii promieniowania s oneczne-

go jest odwrotnie proporcjonalna do naszego za-

potrzebowania na energi . Zim  kiedy zapotrze-

bowanie jest najwi ksze dost pno  energii jest 

najmniejsza, latem kiedy mo liwo ci pozyskania 

energii s  bardzo du e nasze zapotrzebowanie 

na ni  jest najmniejsze. Dlatego przed procesem 

realizacji inwestycji nale y przeprowadzi  do-

k adna analiz  porównawcz  kosztów inwesty-

cyjnych, eksploatacyjnych przy uwzgl dnieniu 

pokrycia na energi  w uj ciu ca ego roku oraz 

czasu zwrotu ró nicy poniesionych nak adów 

na rozwi zanie z kolektorem s onecznym a in-

nym ród em ciep a.

Wi cej na temat analizy kosztów inwesty-

cyjnych i eksploatacyjnych znajduje si  w ulot-

ce „Pompy ciep a kontra Kolektory s oneczne” 

dost pnej do pobrania na stronie internetowej 

www.stiebel-eltron.pl. 

Niew tpliwie kolektory s oneczne ciesz  si

w Polsce ogromn  popularno ci . Przyczyni o

si  do tego równie  uruchomienie w bie cym 

roku dotacji na te systemy. Firma STIEBEL 

ELTRON Polska uruchomi a system pomocy 

w uzyskaniu dotacji na zakup kolektorów s o-

necznych. Dla sympatyków marki oraz wszyst-

kich klientów zainteresowanych programem 

powsta a strona www.pakiety-solarne.pl, gdzie 

znajduj  si  niezb dne informacje na temat ko-

lektorów s onecznych, dotacji, kontakt do dorad-

cy finansowego oraz propozycje kompletnych, 

gotowych pakietów solarnych dla Inwestorów 

indywidualnych. Serdecznie zapraszamy.
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kolektory s oneczne

Analiza ekonomiczna inwestycji dla rodziny 4–5-osobowej.

Zapotrzebowanie ok. 300 litrów na dob  wody o temperaturze 52–55°C

ELEMENTY SYSTEMU Z KOLEKTORAMI S ONECZNYMI SOL 27 PLUS

Dwie p yty kolektora s onecznego o powierzchni czynnej absorbera pojedynczej p yty minimum 
2,5 m2, powierzchni ca kowitej 2,7 m2. W przypadku mniejszej powierzchni czynnej zastosujemy 3 p yty
kolektorów s onecznych.
Kolektor s oneczny SOL 27 plus zosta  wykonany w oparciu o najnowsze technologie, które pozwoli y na 

zwi kszenie jego sprawno ci. Urz dzenie posiada absorber wynosz cy 2,63 m2, z którego uzyskuje do 

2000 W mocy grzewczej. Zalet  kolektora jest mo liwo ci atwego i szybkiego monta u na istniej cym ju

dachu lub fasadzie, niezale nie od jego pokrycia.

Zasobnik c.w.u. biwalentny o pojemno ci 300 litrów przystosowany do pracy w systemach solarnych 
(odpowiednio du a powierzchnia w ownicy, jako  izolacji zapewniaj ca minimalne straty cieplne, 
o stosownych dokumentach dopuszczaj cych UDT).

Grupa pompowa wyposa ona w pomp  obiegow  przystosowan  do pracy z glikolem (substancj
niezamarzaj c  w niskich temperaturach)  tak e w wysokiej temperaturze (dla renomowanych 
kolektorów np. serii SOL 27 plus temperatura krytyczna – przypadek awarii grupy pompowej, przekracza 
240°C) wraz z grup  bezpiecze stwa (zawór bezpiecze stwa, odpowietrznik, separator powietrza, 
naczynie przeponowe, manometr, termometr).

Automatyka steruj ca – w wersji minimalnej pomiar ró nicy temperatury: KS, zasobnik c.w.u. – wersja 
dla jednego zasobnika – odbiorcy.

Elementy instalacyjne: rury, kolana, trójniki, zawory itd. ( czone oczywi cie tylko metod  lutu twardego), 
glikol – propylenowy (z atestem higienicznym), izolacja termiczna (na odcinku 6–7 m od kolektora, 
odporna na dzia anie wysokiej temperatury – minimum 250°C), uchwyty i ramy monta owe.

„Robocizna” – koszty prac monta owych (pami ta  tutaj nale y o czasie monta u od 2 do 3 dni 
roboczych oraz liczebno ci grupy monta owej minimum: 2 osoby z uprawnieniami do prac na 
wysoko ciach).

WYCENA KOSZTÓW

Szacunkowy (zrycza towany) koszt powy szej instalacji renomowanej fi rmy zapewniaj cej dobre 
„uzyski” energetyczne to oko o 4000 Euro netto. Koszty monta u (3 dni pracy, minimum 2 osób – oko o
400–500 Euro netto). Razem oko o 4500 Euro netto.

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
e-mail: stiebel@stiebel-eltron.pl

www.stiebel-eltron.pl
www.PompaCiepla.com.pl
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