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Kolektory
sïoneczne
Emilia Rosïaniec

Kolektory wbliczbach
Do obliczeñ, majÈcych wykazaÊ realne korzyĂci zbinstalacji solarnych, przyjÚliĂmy nastÚpujÈce zaïoĝenia (dotyczÈ one przeciÚtnych wartoĂci):
przeznaczenie kolektorów: dogrzewanie c.w.u. dla 4-osobowej rodziny.
Ărednie dobowe zuĝycie c.w.u.: 300 l wody wstÚpnie podgrzanej ob35°C, abwiÚc do ok. 45°C.
okres eksploatacji instalacji solarnej: ok. 20 lat.
zapotrzebowanie na energiÚ cieplnÈ do podgrzania c.w.u.: roczne – 4200 kWh.
Instalacja solarna (jeĂli jest prawidïowo zaprojektowana ibwykonana) jest wbstanie pokryÊ 70% caïkowitego zapotrzebowania na energiÚ do dogrzania c.w.u.
Oznacza to, ĝe kolektory sïoneczne pokryjÈ rocznie Ărednio 2940bkWh (4200bkWh × 0,7 =
2940bkWh) energii.
Wbponiĝszej tabeli porównano
koszty pozyskania tej iloĂci energii
zbróĝnych ěródeï. Kwoty wbkolumnach sÈ teoretycznymi oszczÚdnoĂciami, wynikajÈcymi zbzastÈpienia tradycyjnych ěródeï ciepïa do
przygotowania c.w.u. przez instalacjÚ solarnÈ.
fot. Schüco

Ciepïa woda wbkranie
ibgorÈce grzejniki – wszystko za cenÚ kilku kolektorów
zamocowanych na dachu!
Niestety, to zbyt piÚkne,
ĝeby byïo prawdziwe.
Zatem Instalowanie kolektorów ma jedynie wymiar
ekologiczny! ibto teĝ nie
jest caïa prawda.
To dwa skrajne poglÈdy,
które nieustannie krÈĝÈ
na forach internetowych,
wbdyskusjach publicznych
ibfolderach informacyjnych.
Warto sprawdziÊ, jak jest
naprawdÚ.

Najbardziej obiektywnym ěródïem informacji sÈ liczby, to one wïaĂnie posïuĝÈ nam do
oceny uĝytecznoĂci ibopïacalnoĂci kolektorów sïonecznych wbdomowej instalacji.

Instalacja solarna przyniesie najwiÚksze korzyĂci wbdomach wielorodzinnych
lub peïniÈcych funkcjÚ pensjonatów
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Tab. Porównanie kosztów pozyskania 2940 kWh energii do przygotowania c.w.u. przez róĝne rodzaje tradycyjnych ěródeï energii
Ceny tradycyjnych paliw opaïowych
pomnoĝone przez iloĂÊ energii do
c.w.u., którÈ sÈ wbstanie pozyskaÊ
kolektory sïoneczne wbciÈgu roku

Koszty pozyskania energii do ogrzewania c.w.u.
zbróĝnych ěródeï
przez 1 rok

przez 20 lat

WÚgiel – 0,15 zï/kWh x 2940 kWh =

441 zï

8820 zï

Gaz ziemny – 0,2 zï/kWh x 2940 kWh =

588 zï

11 760 zï

Olej– 0,3 zï/kWh x 2940 kWh =

882 zï

17 640 zï

Energia elektryczna (taryfa I/II)
– 0,45 zï/kWh x 2940 kWh =

1323 zï

26 460 zï

fot. Fakro

Wnioski
PrzeciÚtny system solarny wraz zbmontaĝem
kosztuje ok. 15 000 zï.
Do tej kwoty trzeba dodaÊ koszty eksploatacyjne instalacji solarnej, jak na przykïad zuĝycie prÈdu przez pompy cyrkulacyjne, konserwacje itp. PrzyjÚliĂmy, ĝe wynoszÈ one ok. 4000 zï
wbcaïym okresie uĝytkowania:
szacunkowy koszt energii elektrycznej do napÚdu pomp – 150 zï rocznie, czyli 3000 zï wbciÈgu 20 lat;
koszty konserwacji ibdrobnych napraw
– 1000 zï takĝe wbcaïym okresie eksploatacji.
Zatem sumaryczny koszt instalacji solarnej
(uwzglÚdniajÈcy zarówno nakïady inwestycyjne, jak ibeksploatacyjne) to ok. 19 000 zï.
PorównujÈc tÚ kwotÚ zboszczÚdnoĂciami podanymi wbtabeli, okazuje siÚ, ĝe inwestycja
wbinstalacjÚ solarnÈ najszybciej zwróci siÚ,
wbprzypadku, gdy zamiast niej musielibyĂmy
podgrzewaÊ wodÚ energiÈ elektrycznÈ. Wbpozostaïych przypadkach bÚdziemy musieli poczekaÊ dïuĝej na zwrot kosztów.
Jak ïatwo zauwaĝyÊ, im droĝsze paliwa tradycyjne zastÈpimy odnawialnym, tym szyb-
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ciej zwrócÈ nam siÚ koszty poniesione na instalacjÚ solarnÈ.
Uwaga! PrzyjÚte wbzaïoĝeniach wartoĂci sÈ
umowne ibwbkaĝdym przypadku mogÈ byÊ inne.
Wbdomach, gdzie Ărednie zuĝycie c.w.ubjest
wiÚksze niĝ przeciÚtne, wspomniane 70% energii pozyskanej dziÚki kolektorom moĝe oznaczaÊ
caïkiem spore oszczÚdnoĂci. BÚdÈ one zauwaĝalne np. wbdomach, gdzie jest wielu mieszkañców lubiÈcych czÚste kÈpiele wbwannie, albo
wbdomach peïniÈcych funkcje pensjonatów.
Takĝe tam, gdzie instalacja solarna wykorzystywana bÚdzie do podgrzewania wody wbbasenie.

Instalacja solarna
Najwaĝniejszymi elementami instalacji solarnych sÈ kolektory (stosuje siÚ kilka ich rodzajów, które opisano na str. 134), abponadto niĝej
opisane elementy.
Zasobnik solarny. Zbiornik, wbktórym magazynowana jest ciepïa woda. Jego pojemnoĂÊ
powinna byÊ od 1,5 do 2 razy wiÚksza od
dziennego zapotrzebowania na c.w.u., które
zwykle mieĂci siÚ wbprzedziale 50–80 l wody
(obtemperaturze 60°C) na jednÈ osobÚ:
najmniejsze zbiorniki majÈ pojemnoĂÊ ok.
125 l;
dla dwuosobowej rodziny przyjmuje siÚ
zbiornik 200–300 l;
dla czteroosobowej – 300–600 l.
Zbiornik obpojemnoĂci dwa razy wiÚkszej
od dziennego zapotrzebowania mieszkañców na c.w.u. umoĝliwia korzystanie zbciepïej
wody zarówno wieczorem, jak ibrano, choÊ
kolektory podgrzewajÈ wodÚ tylko za dnia.
Zasobniki dostÚpne sÈ wbdwóch odmianach
– zaleĝnie od obiegu, wbjakim pracujÈ:
grawitacyjnym, czyli pasywnym – ogrzany
czynnik grzewczy pïynie do zasobnika, który
wbtakich instalacjach musi siÚ znajdowaÊ powyĝej kolektorów (dokïadniej: jego dolna krawÚdě – 30 cm ponad nimi);

9137 zï
NIBE-BIAWAR
Zestaw HEVELIUS 220
elementy zestawu: 1 kolektor Hevelius
SCM-20 58/1800 (20-rurowy, próĝniowy typu
„heat pipe”) zbuchwytami, grupa pompowa
dwudrogowa, regulator solarny, naczynie
przeponowe 18 l zbzestawem do podïÈczenia,
odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, 2 Conexy 22x1/2’’ do przejĂcia zbkolektora
na na GZ ½’’, wymiennik MEGA Solar 220 l,
pïyn solarny 20 l, przewody do podïÈczenia
zasobnika zbgrupÈ pompowÈ

9930 zï
HEWALEX
Zestaw solarny HEWALEX 2 TLP-KOMPAKT
300HB
elementy zestawu: 2 kolektory KS2000 TLP (absorber TiNOX), podgrzewacz KOMPAKT300HB,
pojemnoĂciowy (300 l) zb2 wÚĝownicami, zintegrowany zbzespoïem sterowniczo-pompowym
oraz naczyniem przeponowym ibgrupÈ bezpieczeñstwa dla c.w.u., osprzÚt przyïÈczeniowy do
kolektorów (ZPS 6-01), noĂnik ciepïa ERGOLID
EKO 20 kg, pompa rÚczna do napeïniania instalacji, profil maskujÈcy

10 028 zï
WATT
Zestaw WATT SU 300/2
elementy zestawu: 2 kolektory pïaskie WATT
3000SU, zbiornik obpojemnoĂci 300 litrów, podgrzewacz c.w.u. dwuwÚĝownicowy PZ 300-2,
uchwyt dachowy aluminiowy – II, zestaw do
podïÈczenia 2 kolektorów WATT SU do instalacji 15 mm, pïyn do kolektorów WATT 3000
– 20 litrów, regulator ReSolWatt II, grupa solarna pojedyncza zbrotametrem ibmanometrem, zestaw do podïÈczenia pojedynczej grupy solarnej ze zbiornikiem do instalacji 15 mm,
naczynie wzbiorcze do
kolektorów 18 l zbelementami montaĝowymi, izolacja
na zïÈczkÚ
do kolektora
– 22 mm otulina solarna
131
9 × 15 (wbmb.)

ceny brutto

Wbgalerii prezentujemy instalacje solarne do przygotowania c.w.ubwbdomu dwupiÚtrowym obpowierzchni 150 m2 zbdwiema ïazienkami. Budynek wyposaĝony jest wbkocioï kondensacyjny na gaz, który ma
wspóïpracowaÊ zbsystemem solarnym. Dom zamieszkuje 4-osobowa rodzina – kaĝdy zbdomowników
zuĝywa ok. 60 l ciepïej wody dziennie.
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10 357 zï

12 000 zï

NIBE-BIAWAR

ULRICH

Zestaw SOLARIS 220
elementy zestawu: 2 kolektory SOLARIS
SLU-1500/16 (16-rurowe, próĝniowe typu
U-rurka), zïÈczka elastyczna do ïÈczenia kolektorów, komplet uchwytów do montaĝu kolektora na dachu skoĂnym, grupa pompowa,
regulator solarny, naczynie przeponowe 18 l,
solarny zestaw do podïÈczenia naczynia, odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrznik, wymiennik MEGA Solar 220 l, pïyn solarny 20 l, przewody do podïÈczenia zasobnika
zbgrupÈ pompowÈ

Zestaw Solarset DUAL

wymuszonym
– czynnik grzewczy
wprawiany jest wbruch
pracÈ pompy. Zwykle
zasobniki te sÈ biwalentne, czyli zbdwiema wÚĝownicami grzejnymi
wbpostaci spirali: jedna podïÈczona jest do kolektorów, druga do kotïa. JeĂli woda podgrzana wczeĂniej
przez kolektory ma wyĝszÈ temperaturÚ od zgromadzonej wbdolnej czÚĂci zasobnika, wtedy regulator
wïÈcza pompÚ. JeĂli niebo jest zachmurzone ibwoda
nie podgrzeje siÚ do nastawionej temperatury, wïÈcza siÚ kocioï. JeĂli zasobnik ma tylko jednÈ wÚĝownicÚ, ciepïa woda jest dostÚpna jedynie wtedy, gdy
zostanie podgrzana przez kolektory: jeĂli caïy jej zapas zostanie zuĝyty (co zwykle siÚ dzieje wieczorem),
to wbnocy nie bÚdzie juĝ ciepïej wody. Taki zasobnik
pracujÈcy samodzielnie, abwiÚc podïÈczony tylko do
kolektorów, jest rozwiÈzaniem najtañszym, stosowanym np. wbdomach letniskowych.
Zbiorniki zbjednÈ wÚĝownicÈ majÈ grzaïkÚ elektrycznÈ, która przygotowuje c.w.u., gdy kolektor
nie pracuje.
Przewody rurowe. ÈczÈ kolektory zbzasobnikiem c.w.u.
Pompa cyrkulacyjna. Wymusza obieg czynnika
grzewczego przez wymiennik do kolektora. Jest niezbÚdna, gdy zasobnik pracuje wbobiegu wymuszonym (najbardziej efektywne rozwiÈzanie).
Automatyka sterujÈca. Steruje pracÈ instalacji,
przetwarza sygnaïy docierajÈce zbczujników temperatury ibsteruje pompÈ cyrkulacyjnÈ.
Czynnik grzewczy (medium grzewcze).
NajczÚĂciej jest nim niezamarzajÈcy pïyn – roztwór
glikolu; moĝe byÊ nim takĝe woda, jest to jednak rozwiÈzanie ryzykowne – woda moĝe bowiem zamarznÈÊ wbukïadzie podczas silnych mrozów.
Naczynie wzbiorcze. Wyrównuje ciĂnienie powstajÈce wbukïadzie.

od 12 444 zï

12 749 zï*

WOLF

SAUNIER
DUVAL

Zestaw kolektorów pïaskich CFK-1 zbzasobnikiem dwuwÚĝownicowym SEM-2
elementy zestawu: 2 kolektory sïoneczne CFK-1, zestaw montaĝowy, solarna grupa
pompowa Nr 10, zestaw przyïÈczeniowy do
instalacji solarnej, kompensatory do ïÈczenia kolektorów, solarne naczynie wzbiorcze
obpojemnoĂci odpowiednio 25 l, pïyn obiegowy ANRO – 30 kg, odpowietrznik mechaniczny instalacji solarnej, zasobnik stojÈcy dwuwÚĝownicowy SEM-2 stalowy obpojemnoĂci
300 l, regulacja solarna SM1

Zestaw solarny
HELIO SET 250
C (system bezciĂnieniowy) – do wspóïpracy zbkotïami jednofunkcyjnymi
elementy zestawu: 2 kolektory pïaskie niepróĝniowe SRD 2.3, zasobnik FE 250 SC
zb2 wÚĝownicami, akcesoria podïÈczeniowe,
zestaw do montaĝu kolektorów na poïaci dachu; elementy zintegrowane zbzasobnikiem: regulator solarny, zawór bezpieczeñstwa, pompa
ibogranicznik przepïywu; wÚĝownica solarna
fabrycznie napeïniona czynnikiem grzewczym.
Osobno dostÚpne: rury wbotulinach (oprócz
rur, pakiet nie wymaga ĝadnych dodatkowych
elementów)

ceny brutto

*rury wbotulinach (2 rury wbotulinie) do pakietu HELIO
SET 250 C, niezbÚdne do systemu, dostÚpne wbodcinkach 10 m lub 20 m (wybór zaleĝny od budynku), cena
odcinka 10 m: 1159 zï

12 919 zï

15 560 zï*

VAILLANT

SCHÜCO

Kompaktowy zestaw solarny auroSTEP
VSL S 250 T zbdwoma kolektorami pïaskimi
VFK 135
elementy zestawu: zestaw montaĝowy,
zasobnik zb2 wÚĝownicami, wÚĝownica solarna
napeïniona glikolem, zintegrowany wewnÈtrz
obudowy moduï hydrauliczny zbpompÈ, ogranicznikiem
przepïywu,
zaworem
bezpieczeñstwa oraz
wbudowany
regulator
solarny
zbczujnikami
temperatury

Zestaw
solarny
P-W2/300
elementy zestawu: 2 pïaskie kolektory, stacja solarna, zasobnik
obpojemnoĂci 300 l, zestaw przyïÈczeniowy do
kolektorów, naczynie przeponowe 12 l, zawór
mieszajÈcy, Ărubunek do zaworu mieszajÈcego, ïÈcznik miÚdzy kolektorami, regulator PICO,
zestaw montaĝowy do dwóch kolektorów, pïyn
solarny – 20 l, elastyczny przewód do naczynia
przeponowego, 3 komplety kotew dachowych
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*wartoĂci przeliczane po kursie EURO 4,1518 zï zbdnia
1.11.2009. Cena katalogowa zestawu solarnego, od
której udzielane sÈ rabaty, obktóre naleĝy pytaÊ dystrybutorów

Pompy solarne wbudowane wbstacjÚ solarnÈ
odpowiadajÈ
za wymuszonÈ cyrkulacjÚ czynnika
grzewczego
wewnÈtrz ukïadu solarnego

fot. Junkers

fot. Ulrich

elementy zestawu: 1 próĝniowy kolektor
30-rurowy Solarglas SG30 (rozdzielacz, stelaĝ,
rury solarne 30 szt.), centrala solarna Solarlux
DUAL, biwalentny podgrzewacz Wassersolar
300 l, grupa hydrauliczna, regulator DIGISOL
maxi zbkompletem 3 sond, naczynie wzbiorcze
do solarów 18 l, odpowietrznik solarny, rury
giÚtkie ze stali nierdzewnej, elementy drobne
do montaĝu (Ărubunki, trójniki)

Zasobnik solarny
– wbnim magazynuje siÚ
ciepïÈ wodÚ podgrzanÈ dziÚki kolektorom.
Powinien byÊ co najmniej
1,5 raza wiÚkszy od dziennego zapotrzebowania
domowników na wodÚ,
dziÚki temu moĝna bÚdzie
korzystaÊ zbniej zarówno
wbdzieñ, jak ibwbnocy
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16 855 zï
FAKRO
Zestaw solarny zbkolektorami SKW 44
elementy zestawu: 2 kolektory SKW 44,
do szczelnego poïÈczenia zbpokryciem dachowym zespolenie poziome B2/1 (KZV-1
+ KZV-3), zbiornik dwuwÚĝownicowy obpojemnoĂci 300 l zintegrowany zbgrupÈ pompowa oraz
naczyniem przeponowym 18 l, przewód ïÈczÈcy
kolektory ZKB 0,33 m, glikol 10 l

30 101 zï
VIESSMANN
Zestaw solarny zbkolektorem Vitosol 100F
elementy zestawu: kolektory obïÈcznej pow.
4,6 m2, Vitodens 343F – kompaktowa centrala
grzewcza do instalacji solarnych zbmodulowanym
palnikiem MatriX, kocioï ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej obpoj. 220 l (moc
kotïa modulowana wbzakresie 3,8 –13 kW), Vitosol
100F – kolektor pïaski, pow. 2,3 m2, zestaw montaĝowy dla dachu krytego dachówkÈ karpiówkÈ

34 133 zï
STIEBEL ELTRON
Zestaw solarny zbkolektorami
SOL 27 BASIC
elementy zestawu: 5 kolektorów cieczowych
pïaskich SOL 27 BASIC, 3 ramy montaĝowe
(1 x R1, 2 x R2), 2 zestawy ïÈczÈce ramy (RV),
5 uchwytów dachowych (BP/BK/BD/BF.S),
kolano zbtulejÈ czujnika temperatury kolektora
(KTH basic), stalowe poïÈczenie giÚtkie
do przejĂcia przez poïaÊ dachu (SL 0,8 m), zestaw
pompowy (SOKI 7 plus) zbpompÈ ST 20/6-3 P
ibregulatorem, naczynie przeponowe 50 l (S-50),
koncentrat czynnika grzewczego – 30 kg (ECO
2000 MPG), zasobnik kombinowany c.o. ibc.w.u.
stojÈcy, zbjednÈ wÚĝownicÈ, poj. zasobnika c.w.u.
– 200 l (WPKR 750)

Jak to dziaïa?

potrzeb instalacjÚ solarnÈ, trzeba przygotowaÊ kilka podstawowych informacji.
Po pierwsze – naleĝy okreĂliÊ zadania, jakie majÈ speïniaÊ kolektory. Wbnaszym klimacie najwyĝsze zyski ciepïa zbenergii sïonecznej przypadajÈ na okres wiosenno-letni, czyli
czas, gdy nie ogrzewamy domów. Wbtym czasie kolektory moĝna wykorzystaÊ do dogrzewania wody do mycia ibewentualnie wody
wbbasenie. Wbokresach grzewczych mogÈ jedynie wspomagaÊ pracÚ systemu grzewczego,
gdyĝ sïoñca jest po prostu za maïo, aby kolektory mogïy sïuĝyÊ jako gïówne ěródïo ciepïa.
JeĂli zadaniem kolektorów ma byÊ:
przygotowanie c.w.u. – trzeba okreĂliÊ
liczbÚ litrów ciepïej wody zuĝywanej dziennie przez domowników;
przygotowanie c.w.u. ibpodgrzanie wody
wbbasenie – oprócz zapotrzebowania na ciepïÈ
wodÚ naleĝy podaÊ firmie pojemnoĂÊ basenu;
wspomaganie c.o. – naleĝy porurki miedziane
szyba ze szkïa hartowanego
daÊ charakterystykÚ instalacji
– przepïywa przez nie czynnik
– jej zadaniem jest zatrzymywanie
grzewczej oraz dane obstratach
roboczy, który odbiera ciepïo
promieniowania wbkolektorze
absorbera
ibzmniejszanie wbten sposób strat
cieplnych budynku.
ciepïa na skutek odbicia promieni
Na podstawie wymienionych danych firma instalacyjna okreĂli zapotrzebowanie na ciepïo zbinstalacji solarnej ibobliczy wielkoĂÊ
zasobnika oraz liczbÚ kolektorów.
Po drugie – trzeba wybraÊ rodzaj
n
an
sm
kolektorów.
Najlepiej, gdy pomogÈ
ie s
V
t.
fo
nam wbtym specjaliĂci zbfirmy, do
której dostarczymy niezbÚdne dane.
pïyta absorbera
Jest kilka rodzajów kolektorów, spo– moĝe byÊ wykonana ze stali, miedzi, aluwarstwa izolacji cieplnej
minium, pokrytych czarnÈ powïokÈ
Ăród których trzeba bÚdzie wybraÊ
– ogranicza straty
obspecjalnych wïaĂciwoĂciach optycznych
ciepïa do otoczenia
ten najwïaĂciwszy dla nas.
Budowa kolektora pïaskiego
Pïaskie niepróĝniowe.
Gïównym elementem takiego kolektora jest
Ogrzany wbkolektorach glikol doprowadzany
pïyta stalowa, miedziana lub aluminiowa pojest zawsze do dolnej wÚĝownicy zasobnika,
kryta absorberem, czyli czarnym chromem,
abgórna wÚĝownica ïÈczy zasobnik zbkotïem.
niklem, miedziÈ lub tlenkiem tytanu, czyRegulatorem ustawia siÚ temperaturÚ zasobli substancjÈ pochïaniajÈcÈ promieniowanie
nika na 45–60°C. Kiedy wbpochmurny dzieñ
sïoneczne. Wbnajtañszej wersji pïyta moĝe
(lub zbinnego powodu) temperatura spada pobyÊ pokryta czarnym lakierem, ale wteniĝej ustawionej wartoĂci, kocioï automady sprawnoĂÊ kolektora jest nieco mniejsza.
tycznie siÚ wyïÈcza
Na spodzie pïyty znajdujÈ siÚ cienkie rurki,
ibpodgrzewa wodÚ do ĝÈdanej temperatury.
wbdomach uĝytkowanych najlepszym rozwbktórych pïynie czynnik grzewczy
wiÈzaniem, umoĝliwiajÈcym wykorzystanie do– rozcieñczony glikol. Pod rurkami umieszczotychczas funkcjonujÈcego zasobnika, jest podna jest izolacja cieplna zbweïny mineralnej lub
ïÈczenie do niego zasobnika solarnego. Ciepïo
pianki poliuretanowej, która redukuje oddawazbkolektorów bÚdzie docieraÊ jedynie do zasobnie nagromadzonego ciepïa do znajdujÈcej siÚ
nika solarnego. Podczas poboru ogrzana wstÚpniĝej pïyty zbblachy stalowej zbpowïokÈ aluminie woda zostanie doprowadzona do zasobnika
niowo-cynkowÈ. CaïoĂÊ otacza rama kolektora,
gïównego.
wykonana zbwïókna szklanego lub aluminium.
Aby ochroniÊ kolektor przed deszczem, graPotrzeby ibmoĝliwoĂci
dem czy Ăniegiem, pïytÚ zabezpiecza siÚ od ze¿eby specjaliĂci zbfirm oferujÈcych kolekwnÈtrz szybÈ ze szkïa hartowanego lub innego
tory mogli dobraÊ odpowiedniÈ do naszych
przezroczystego tworzywa.
Wbdziaïaniu instalacja solarna jest podobna
do centralnego ogrzewania, zbtÈ róĝnicÈ, ĝe tu
funkcjÚ podgrzewacza peïni nie kocioï, lecz kolektor, ab„paliwem” jest niewyczerpalne ěródïo energii – sïoñce. Powierzchnia absorbcyjna kolektora pochïania energiÚ cieplnÈ zawartÈ
wbpromieniowaniu sïonecznym, abta zostaje
przekazana czynnikowi grzewczemu, na przykïad glikolowi. Pïyn ten jest nastÚpnie transportowany zbkolektora do zasobnika najczÚĂciej
dziÚki pracy pompy cyrkulacyjnej. Wbdolnej czÚĂci zasobnika ciepïo jest oddawane wodzie ibczynnik grzewczy zostaje odprowadzony zbpowrotem do kolektora. PoïÈczenie takiej
instalacji zbkotïem moĝe byÊ dwojakie, zaleĝnie
od tego, czy kolektor instalujemy wbnowo budowanym, czy juĝ uĝytkowanym domu:
wbnowo budowanych domach najczÚĂciej
instaluje siÚ zasobnik dwuwÚĝownicowy.

*wartoĂci BUDUJEMY
przeliczane po kursie
4,1518 zï
134
DOM EURO
1–2/2010
zbdnia 1.11.2009
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Kolektory sïoneczne

profil
aluminiowy
przenoszÈcy
ciepïo

zewnÚtrzna
Ăcianka rurki
kierunek padania promieni
sïonecznych

absorber

izolowany zbieracz
zbrurkÈ powrotnÈ

wewnÚtrzna
Ăcianka rurki

fot. Nibe Biawar

fot. Hartman

próĝnia

zewnÚtrzna
Ăcianka rurki

Kolektory próĝniowe. MajÈ one wyĝszÈ sprawnoĂÊ niĝ pïaskie – dziÚki minimalnym stratom ciepïa zbabsorbera, jednak sÈ od tamtych droĝsze

próĝnia

tzw. termos

wewnÚtrzna
Ăcianka rurki

Próĝniowe (rurowe). Wbkolektorach tych
wychwycona energia cieplna zostaje zatrzymana wb„cieplnej puïapce”, którÈ jest próĝnia. To wïaĂnie dziÚki niej kolektory te charakteryzuje bardzo niski wspóïczynnik
strat ciepïa. Szklane rury kolektora wykonane sÈ ze szkïa boro-krzemowego obwysokim
wspóïczynniku przepuszczalnoĂci Ăwiatïa
zbpromieniowania sïonecznego. Mocuje siÚ
je szeregowo wbizolowanej szynie zbiorczej,
wbktórej biegnÈ rurki miedziane zbiorcze.
Ze wzglÚdu na konstrukcjÚ warstwy izolacyjnej, kolektory próĝniowe dostÚpne sÈ
wbdwóch odmianach:
– jednoĂciankowej – skïadajÈ siÚ zbpojedynczych rurek szklanych, które wypeïnia

Sole
co

fot. Hevalex

fot.

Kolektory pïaskie. Zyskaïy duĝÈ popularnoĂÊ
dziÚki przystÚpnej cenie ibprostej
konstrukcji

rurki miedziane
wypeïnione glikolem

lustrzana stal
szlachetna

Rurka próĝniowa dwuĂciankowa, typu termos.
MiÚdzy szklanymi Ăciankami (wewnÚtrznÈ ibzewnÚtrznÈ). WewnÚtrzna rurka pokryta jest selektywnÈ powïokÈ absorbujÈcÈ – tutaj tworzy siÚ uĝytkowe
ciepïo sïoneczne

Kolektor rurowy zblustrzanÈ stalÈ szlachetnÈ, która
umoĝliwia nagrzewanie kolektora zbkierunku przeciwnego do kierunku padania promieni sïonecznych

próĝnia (speïniajÈca zadanie izolacji cieplnej). WbĂrodku znajdujÈ siÚ elementy absorbujÈce (najczÚĂciej jest to cienka blacha miedziana lub aluminiowa pokryta warstwÈ
absorbujÈcÈ), które przekazujÈ ciepïo do
szyny zbiorczej kolektora. Szyna ta jest izolowana termicznie, co zapobiega tworzeniu
siÚ mostków cieplnych;
– dwuĂciankowej – typu termos – skïadajÈ siÚ zbpodwójnych rurek typu termos.
WewnÚtrznÈ rurkÚ pokrywa wielowarstwowy absorber typu termos, skÈd energia
cieplna przekazywana jest do szyny zbiorczej. Przestrzeñ wewnÈtrz obu rurek wypeïnia próĝnia. Tak jak powyĝej, szyna jest termicznie zaizolowana.
Odebranie ciepïa od kolektorów próĝniowych moĝe przebiegaÊ dwojako:
– przez przepïyw bezpoĂredni. Energia
cieplna przekazywana jest zbwarstwy absorbujÈcej do szyny zbiorczej przez rurki obmaïych przekrojach, wbktórych pïynie czynnik
grzewczy;

– ciepïowodami popularnie nazywanymi – rurkami ciepïa (ang. heat pipe). Rurka
ta jest zamkniÚtÈ kapilarÈ, wbktórej zachodzÈ wbsposób staïy procesy parowania (pobrania ciepïa) ibskraplania (oddania ciepïa).
Para zbiera siÚ na kondensatorze rurki ciepïa, umieszczonym na jej koñcu ibskraplajÈc
siÚ, oddaje ciepïo do instalacji. Roztwór glikolu spïywa po wewnÚtrznej Ăciance rurki
ibcaïy proces siÚ powtarza.
Kolektory rurowe mogÈ mieÊ pod rurkami
ĂciankÚ zblustrzanej stali szlachetnej, dziÚki której rurki szklane mogÈ byÊ nagrzewane takĝe wbkierunku przeciwnym do kierunku padania promieni sïonecznych. Takie
rozwiÈzanie pozwala wykorzystaÊ zarówno promieniowanie rozproszone, wystÚpujÈce przy zachmurzonym niebie, jak ibukoĂnie
padajÈce promienie sïoneczne wbzimie.
Po trzecie – trzeba wybraÊ najlepsze dla kolektorów miejsce. Mamy nastÚpujÈce moĝliwoĂci:
wbpoïaci dachu – jeĂli ma on nachylenie
nie mniejsze niĝ 25°;
REKLAMA
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na dachu spadzistym, pïaskim lub na ziemi – wbdwóch ostatnich przypadkach konieczna jest dodatkowa konstrukcja wsporcza przymocowana do dachu;
na Ăcianie budynku – tak usytuowane kolektory sÈ mniej naraĝone na chïodzÈce dziaïanie wiatru niĝ zamontowane na dachu.
MogÈ teĝ wykorzystaÊ dodatkowe promieniowanie, które odbija
siÚ od ziemi ibobiektów znajdujÈcych siÚ wbpobliĝu kolektora.
NajwyĝszÈ wydajnoĂÊ majÈ kolektory ustawione pod kÈtem 45°
do poziomu ibskierowane na poïudnie. JeĂli takie ustawienie nie
jest moĝliwe, wybiera siÚ ustawienie wbkierunku jak najmniej odchylonym od poïudnia.
Kolektory nie mogÈ byÊ zacienione przez inne budynki ani
drzewa.

Szanse na dofinansowanie
Instalacje solarne sÈ kosztowne

– wniosek kredytowy,

ibwïaĂcicielom domów jednorodzin-

– wniosek obprzyznanie premii ter-

nych rzadko udaje siÚ uzyskaÊ do-

momodernizacyjnej,

finansowanie na takÈ inwestycjÚ.

– audyt energetyczny budynku –

Warto jednak próbowaÊ, moĝliwo-

warunek formalny stanowiÈcy pod-

Ăci sÈ nastÚpujÈce:

stawÚ do uzyskania kredytu. Audyt

dotacja zb gminy – wb ramach

okreĂla zakres ibparametry technicz-

Programu Ograniczenia Niskiej

ne oraz ekonomiczne przedsiÚwziÚ-

Emisji – PONE (www.niskaemisja.

cia termomodernizacyjnego (koszt

pl.), realizowanego ze Ărodków wo-

jego wykonania to 1000–1500 zï).

jewódzkich funduszy ochrony Ărodo-

Kredyt udzielany na realizacjÚ

wiska ibgospodarki wodnej. Obejmuje

przedsiÚwziÚcia termomoderniza-

Pewny wybór!

ona gïównie inwestorów moderni-

cyjnego nie moĝe przekroczyÊ 80%

Im wiÚcej na rynku firm oferujÈcych okreĂlony produkt, tym
wiÚksze ryzyko nieudanego zakupu. Wbprzypadku kolektorów
zbtego gÈszczu ofert moĝna wyïowiÊ te urzÈdzenia, których moĝemy byÊ pewni. Obbezpieczeñstwie ich dziaïania ibuĝytkowania
ĂwiadczyÊ bÚdÈ m.in.:
Certyfikat ZgodnoĂci – takie oznaczenie wskaĝe nam produkt
zaprojektowany ibwykonany zgodnie zbdyrektywÈ obogólnym bezpieczeñstwie produktów (dyrektywa ta wdroĝona zostaïa do polskiego prawa ustawÈ zb13 stycznia 2007 r. obogólnym bezpieczeñstwie produktów Dz. U. nr 35, poz. 214). Certyfikt ZgodnoĂci
wydawany jest przez akredytowanÈ jednostkÚ certyfikujÈcÈ wyroby (JCW).
Inne oznaczenia, jakich warto szukaÊ na kolektorach to:
SolarKeymark – jest znakiem zgodnoĂci wykonania kolektorów zbnormami EN 12975/76;1,2:2006; ibpodlega podobnemu procesowi znakowania, jak wbprzypadku Certyfikatu ZgodnoĂci.
Ponadto dopuszcza siÚ wbtym przypadku coroczne kontrole prawidïowoĂci funkcjonownaia systemu jakoĂci zakïadu produkujÈcego kolektory.
Niemiecki ekoznak (niem. Umweltbun-desamt) – symbol bïÚkitnego anioïa. Podstawowym kryterium nadania tego oznaczenia jest uzyskiwanie przez kolektor rocznej wydajnoĂci cieplnej
minimum 525 kWh/m 2 powierzchni apertury (ang. apreture collector area – okreĂla powierzchniÚ, zbktórej promieniowanie pada
na absorber kolektora). Znak bïÚkitnego anioïa ma sïuĝyÊ wbtym
przypadku promocji wykorzystania energii cieplnej pochodzÈcej
ze sïoñca do wytwarzania c.w.u.

zujÈcych budynki, wbktórych plano-

kosztów inwestycji. Okres spïaty kre-

wana jest wymiana starego kotïa na

dytu nie moĝe byÊ dïuĝszy niĝ 10 lat.

nowoczesny. JeĂli wymianie tej towa-

Premia termomodernizacyjna sta-

rzyszy takĝe zakup kolektorów, gmi-

nowi czÚĂÊ kredytu zaciÈgniÚtego

na moĝe pokryÊ czÚĂÊ kosztów zwiÈ-

przez inwestora.

zanych zbich zakupem ibmontaĝem.

dopïata zbEkoFunduszu – do-

NajczÚĂciej dofinansowanie to

tyczy zarówno projektów nowych,

dotyczy jednak grupowych dopïat

jak ibzaawansowanych, jeĂli finan-

dofinansowujÈcych wymianÚ starej

sowe wydatki nie przekroczyïy 60%

instalacji grzewczej wbkilkunastu lub

kosztów projektu na dzieñ zïoĝenia

kilkudziesiÚciu domach.

wniosku do EkoFunduszu. Dopïata

kredyt + fundusz termomoder-

zbfundacji EkoFundusz do kolekto-

nizacyjny – dla inwestorów finan-

rów ibniezbÚdnej instalacji wynosi

sujÈcych termomodernizacjÚ domu

1000 zïotych za metr kwadratowy

zbkredytu zaciÈgniÚtego wbbankach

powierzchni czynnej kolektora; nie

komercyjnych. MogÈ oni otrzymaÊ

moĝe jednak przekroczyÊ 40% kosz-

pomoc finansowÈ zbpañstwowego

tów caïego projektu. Ponadto do-

funduszu termomodernizacyjnego.

pïata ta nie moĝe byÊ niĝsza niĝ 50

Wbramach obsïugi funduszu Bank

000 zïotych, co oznacza, ĝe wnio-

Gospodarstwa Krajowego przyzna-

sek powinien dotyczyÊ instalacji

je tzw. premiÚ termomodernizacyj-

zbkolektorami sïonecznymi obïÈcznej

nÈ wbwysokoĂci 25% kwoty kredytu

powierzchni czynnej wynoszÈcej co

wykorzystanego na realizacjÚ przed-

najmniej 50 m2 (ze wzglÚdu na tÚ po-

siÚwziÚcia termomodernizacyjnego.

wierzchniÚ, dopïata zbEkoFunduszu

Wbbanku, wbktórym inwestor bÚdzie

bÚdzie dotyczyÊ gïownie instalacji

chciaï zaciÈgnÈÊ kredyt na realiza-

solarnej wb domach szeregowych

cjÚ przedsiÚwziÚcia termomoderni-

wielorodzinnych, pensjonatach lub

zacyjnego zbpremiÈ termomoderni-

domach wbktórych kolektory pod-

zacyjnÈ, trzeba zïoĝyÊ:

grzewajÈ wodÚ basenów).
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Kolektory słoneczne
Sprzedaż, montaż i serwis na terenie całej Polski
Oferujemy kolektory płaskie i próżniowe renomowanych producentów: Viessmann, Polska Ekologia, Biawar, Hewalex i Heliosin
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