
Najbardziej obiektywnym ród em informacji s  liczby, to one w a nie pos u  nam do 

oceny u yteczno ci i op acalno ci kolektorów s onecznych w domowej instalacji. 

Kolektory w liczbach
Do oblicze , maj cych wykaza  realne korzy ci z instalacji solarnych, przyj li my nast -

puj ce za o enia (dotycz  one przeci tnych warto ci): 

przeznaczenie kolektorów: dogrzewanie c.w.u. dla 4-osobowej rodziny.

rednie dobowe zu ycie c.w.u.: 300 l wody wst pnie podgrzanej o 35°C, a wi c do ok. 45°C. 

okres eksploatacji instalacji solarnej: ok. 20 lat. 

zapotrzebowanie na energi  ciepln  do podgrzania c.w.u.: roczne – 4200 kWh.

 Instalacja solarna (je li jest prawid owo zaprojektowana i wykonana) jest w sta-

nie pokry  70% ca kowitego zapotrzebowania na energi  do dogrzania c.w.u. 

Oznacza to, e kolektory s o-

neczne pokryj  rocznie red-

nio 2940 kWh (4200 kWh × 0,7 = 

2940 kWh) energii.

W poni szej tabeli porównano 

koszty pozyskania tej ilo ci energii 

z ró nych róde . Kwoty w kolum-

nach s  teoretycznymi oszcz dno-

ciami, wynikaj cymi z zast pie-

nia tradycyjnych róde  ciep a do 

przygotowania c.w.u. przez instala-

cj  solarn .
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WYBIERAMY I KUPUJEMY

WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Kolektory 

     s oneczne

Emilia Ros aniec

Ciep a woda w kranie 

i gor ce grzejniki – wszyst-

ko za cen  kilku kolektorów 

zamocowanych na dachu! 

Niestety, to zbyt pi kne, 

eby by o prawdziwe. 

Zatem Instalowanie kolek-

torów ma jedynie wymiar 

ekologiczny! i to te  nie 

jest ca a prawda. 

To dwa skrajne pogl dy, 

które nieustannie kr

na forach internetowych, 

w dyskusjach publicznych 

i folderach informacyjnych. 

Warto sprawdzi , jak jest 

naprawd .

Obiektywnie

 Instalacja solarna przyniesie najwi k-
sze korzy ci w domach wielorodzinnych 
lub pe ni cych funkcj  pensjonatów
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Wnioski

Przeci tny system solarny wraz z monta em 

kosztuje ok. 15 000 z .

Do tej kwoty trzeba doda  koszty eksploata-

cyjne instalacji solarnej, jak na przyk ad zu y-

cie pr du przez pompy cyrkulacyjne, konserwa-

cje itp. Przyj li my, e wynosz  one ok. 4000 z

w ca ym okresie u ytkowania:

szacunkowy koszt energii elektrycznej do na-

p du pomp – 150 z  rocznie, czyli 3000 z  w ci -

gu 20 lat;

koszty konserwacji i drobnych napraw 

– 1000 z  tak e w ca ym okresie eksploatacji.

 Zatem sumaryczny koszt instalacji solarnej 

(uwzgl dniaj cy zarówno nak ady inwestycyj-

ne, jak i eksploatacyjne) to ok. 19 000 z .

Porównuj c t  kwot  z oszcz dno ciami poda-

nymi w tabeli, okazuje si , e inwestycja 

w instalacj  solarn  najszybciej zwróci si ,

w przypadku, gdy zamiast niej musieliby my 

podgrzewa  wod  energi  elektryczn . W pozo-

sta ych przypadkach b dziemy musieli pocze-

ka  d u ej na zwrot kosztów. 

 Jak atwo zauwa y , im dro sze paliwa tra-

dycyjne zast pimy odnawialnym, tym szyb-

ciej zwróc  nam si  koszty poniesione na insta-

lacj  solarn .

Uwaga! Przyj te w za o eniach warto ci s

umowne i w ka dym przypadku mog  by  inne. 

W domach, gdzie rednie zu ycie c.w.u jest 

wi ksze ni  przeci tne, wspomniane 70% ener-

gii pozyskanej dzi ki kolektorom mo e oznacza

ca kiem spore oszcz dno ci. B d  one zauwa-

alne np. w domach, gdzie jest wielu mieszka -

ców lubi cych cz ste k piele w wannie, albo 

w domach pe ni cych funkcje pensjonatów. 

Tak e tam, gdzie instalacja solarna wykorzysty-

wana b dzie do podgrzewania wody w basenie.

Instalacja solarna
Najwa niejszymi elementami instalacji solar-

nych s kolektory (stosuje si  kilka ich rodza-

jów, które opisano na str. 134), a ponadto ni ej 

opisane elementy.

Zasobnik solarny. Zbiornik, w którym ma-

gazynowana jest ciep a woda. Jego pojemno

powinna by  od 1,5 do 2 razy wi ksza od 

dziennego zapotrzebowania na c.w.u., które 

zwykle mie ci si  w przedziale 50–80 l wody 

(o temperaturze 60°C) na jedn  osob :

najmniejsze zbiorniki maj  pojemno  ok. 

125 l;

dla dwuosobowej rodziny przyjmuje si

zbiornik 200–300 l;

dla czteroosobowej – 300–600 l.

Zbiornik o pojemno ci dwa razy wi kszej 

od dziennego zapotrzebowania mieszka -

ców na c.w.u. umo liwia korzystanie z ciep ej

wody zarówno wieczorem, jak i rano, cho

kolektory podgrzewaj  wod  tylko za dnia. 

Zasobniki dost pne s  w dwóch odmianach 

– zale nie od obiegu, w jakim pracuj :

grawitacyjnym, czyli pasywnym – ogrzany 

czynnik grzewczy p ynie do zasobnika, który 

w takich instalacjach musi si  znajdowa  po-

wy ej kolektorów (dok adniej: jego dolna kra-

w d  – 30 cm ponad nimi); 
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NIBE-BIAWAR

Zestaw HEVELIUS 220

elementy zestawu: 1 kolektor Hevelius 
SCM-20 58/1800 (20-rurowy, pró niowy typu 
„heat pipe”) z uchwytami, grupa pompowa 
dwudrogowa, regulator solarny, naczynie 
przeponowe 18 l z zestawem do pod czenia, 
odpowietrznik solarny, trójnik pod odpowietrz-
nik, 2 Conexy 22x1/2’’ do przej cia z kolektora 
na na GZ ½’’, wymiennik MEGA Solar 220 l, 
p yn solarny 20 l, przewody do pod czenia 
zasobnika z grup  pompow

9930 z

HEWALEX

Zestaw solarny HEWALEX 2 TLP-KOMPAKT 

300HB

elementy zestawu: 2 kolektory KS2000 TLP (ab-
sorber TiNOX), podgrzewacz KOMPAKT300HB, 
pojemno ciowy (300 l) z 2 w ownicami,  zinte-
growany z zespo em sterowniczo-pompowym 
oraz naczyniem przeponowym i grup  bezpie-
cze stwa dla c.w.u., osprz t przy czeniowy do 
kolektorów (ZPS 6-01), no nik ciep a ERGOLID 
EKO 20 kg, pompa r czna do nape niania insta-
lacji, profil maskuj cy
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Ceny tradycyjnych paliw opa owych  

pomno one przez ilo  energii do 

c.w.u., któr  s  w stanie pozyska

kolektory s oneczne w ci gu roku

Koszty pozyskania energii do ogrzewania c.w.u. 

z ró nych róde

przez 1 rok przez 20 lat

W giel – 0,15 z /kWh x 2940 kWh = 441 z          8820 z

Gaz ziemny – 0,2 z /kWh x 2940 kWh = 588 z  11 760 z

Olej– 0,3 z /kWh x 2940 kWh = 882 z 17 640 z

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

1323 z  26 460 z

Tab. Porównanie kosztów pozyskania 2940 kWh energii do przygotowania c.w.u. przez ró ne ro-
dzaje tradycyjnych róde  energii 

W galerii prezentujemy instalacje solarne do przygotowania c.w.u w domu dwupi trowym o powierzch-
ni 150 m2 z dwiema azienkami. Budynek wyposa ony jest w kocio  kondensacyjny na gaz, który ma 
wspó pracowa  z systemem solarnym. Dom zamieszkuje 4-osobowa rodzina – ka dy z domowników 
zu ywa ok. 60 l ciep ej wody dziennie.

10 028 z

WATT

Zestaw WATT SU 300/2 

elementy zestawu: 2 kolektory p askie WATT 
3000SU, zbiornik o pojemno ci 300 litrów, pod-
grzewacz c.w.u. dwuw ownicowy PZ 300-2, 
uchwyt dachowy aluminiowy – II, zestaw do 
pod czenia 2 kolektorów WATT SU do insta-
lacji 15 mm, p yn do kolektorów WATT 3000 
– 20 litrów, regulator ReSolWatt II, grupa so-
larna pojedyncza z rotametrem i manome-
trem, zestaw do pod czenia pojedynczej gru-
py solarnej ze zbiornikiem do instalacji 15 mm, 

naczynie wzbiorcze do 
kolektorów 18 l z ele-

mentami monta o-
wymi, izolacja 

na z czk
do kolektora  
– 22 mm otuli-
na solarna 
9 × 15 (w mb.)
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wymuszonym 

– czynnik grzewczy 

wprawiany jest w ruch 

prac  pompy. Zwykle 

zasobniki te s  biwa-

lentne, czyli z dwiema w ownicami grzejnymi 

w postaci spirali: jedna pod czona jest do kolekto-

rów, druga do kot a. Je li woda podgrzana wcze niej 

przez kolektory ma wy sz  temperatur  od zgroma-

dzonej w dolnej cz ci zasobnika, wtedy regulator 

w cza pomp . Je li niebo jest zachmurzone i woda 

nie podgrzeje si  do nastawionej temperatury, w -

cza si  kocio . Je li zasobnik ma tylko jedn  w ow-

nic , ciep a woda jest dost pna jedynie wtedy, gdy 

zostanie podgrzana przez kolektory: je li ca y jej za-

pas zostanie zu yty (co zwykle si  dzieje wieczorem), 

to w nocy nie b dzie ju  ciep ej wody. Taki zasobnik 

pracuj cy samodzielnie, a wi c pod czony tylko do 

kolektorów, jest rozwi zaniem najta szym, stosowa-

nym np. w domach letniskowych. 

Zbiorniki z jedn  w ownic  maj  grza k  elek-

tryczn , która przygotowuje c.w.u., gdy kolektor 

nie pracuje.

Przewody rurowe. cz  kolektory z zasobni-

kiem c.w.u.

Pompa cyrkulacyjna. Wymusza obieg czynnika 

grzewczego przez wymiennik do kolektora. Jest nie-

zb dna, gdy zasobnik pracuje w obiegu wymuszo-

nym (najbardziej efektywne rozwi zanie).

Automatyka steruj ca. Steruje prac  instalacji, 

przetwarza sygna y docieraj ce z czujników tempe-

ratury i steruje pomp  cyrkulacyjn .

Czynnik grzewczy (medium grzewcze). 

Najcz ciej jest nim niezamarzaj cy p yn – roztwór 

glikolu; mo e by  nim tak e woda, jest to jednak roz-

wi zanie ryzykowne – woda mo e bowiem zamarz-

n  w uk adzie podczas silnych mrozów.

Naczynie wzbiorcze. Wyrównuje ci nienie po-

wstaj ce w uk adzie.
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12 749 z *

SAUNIER 
DUVAL 

15 560 z *

SCHÜCO

Zestaw 

solarny  

P-W2/300

elementy ze-

stawu: 2 p a-
skie kolektory, stacja solarna, zasobnik 
o pojemno ci 300 l, zestaw przy czeniowy do 
kolektorów, naczynie przeponowe 12 l, zawór 
mieszaj cy, rubunek do zaworu mieszaj ce-
go, cznik mi dzy kolektorami, regulator PICO, 
zestaw monta owy do dwóch kolektorów, p yn 
solarny – 20 l, elastyczny przewód do naczynia 
przeponowego, 3 komplety kotew dachowych

12 919 z

VAILLANT

Kompaktowy zestaw solarny auroSTEP 

VSL S 250 T z dwoma kolektorami p askimi 

VFK 135 

elementy zestawu: zestaw monta owy, 
zasobnik z 2 w ownicami, w ownica solarna 
nape niona glikolem, zintegrowany wewn trz 
obudowy modu  hydrauliczny z pomp , ogra-

nicznikiem 
przep ywu, 
zaworem 
bezpiecze -
stwa oraz 
wbudowany 
regulator 
solarny 
z czujnikami 
temperaturyce
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 Zasobnik solarny 
– w nim magazynuje si
ciep  wod  podgrza-
n  dzi ki kolektorom. 
Powinien by  co najmniej 
1,5 raza wi kszy od dzien-
nego zapotrzebowania 
domowników na wod ,
dzi ki temu mo na b dzie 
korzysta  z niej zarówno 
w dzie , jak i w nocy

  Pompy so-
larne wbudo-
wane w sta-
cj  solarn
odpowiadaj
za wymuszo-
n  cyrkula-
cj  czynnika 
grzewczego 
wewn trz uk a-
du solarnego

*warto ci przeliczane po kursie EURO 4,1518 z  z dnia 

1.11.2009.  Cena katalogowa zestawu solarnego, od 

której udzielane s  rabaty, o które nale y pyta  dys-

trybutorów

10 357 z

NIBE-BIAWAR

Zestaw SOLARIS 220

elementy zestawu: 2 kolektory SOLARIS 
SLU-1500/16 (16-rurowe, pró niowe typu 
U-rurka), z czka elastyczna do czenia ko-
lektorów, komplet uchwytów do monta u ko-
lektora na dachu sko nym, grupa pompowa, 
regulator solarny, naczynie przeponowe 18 l, 
solarny zestaw do pod czenia naczynia, od-
powietrznik solarny, trójnik pod odpowietrz-
nik, wymiennik MEGA Solar 220 l, p yn solar-
ny 20 l, przewody do pod czenia zasobnika 
z grup  pompow

12 000 z

ULRICH

Zestaw Solarset DUAL 
elementy zestawu: 1 pró niowy kolektor 
30-rurowy Solarglas SG30 (rozdzielacz, stela ,
rury solarne 30 szt.), centrala solarna Solarlux 
DUAL, biwalentny podgrzewacz Wassersolar 
300 l, grupa hydrauliczna, regulator DIGISOL 
maxi z kompletem 3 sond, naczynie wzbiorcze 
do solarów 18 l, odpowietrznik solarny, rury 
gi tkie ze stali nierdzewnej, elementy drobne 
do monta u ( rubunki, trójniki)

Zestaw solarny 

HELIO SET 250 

C (system bezci-

nieniowy) – do wspó pracy z kot ami jedno-

funkcyjnymi

elementy zestawu: 2 kolektory p askie nie-
pró niowe SRD 2.3, zasobnik FE 250 SC 
z 2 w ownicami, akcesoria pod czeniowe, 
zestaw do monta u kolektorów na po aci da-
chu; elementy zintegrowane z zasobnikiem: re-
gulator solarny, zawór bezpiecze stwa, pompa 
i ogranicznik przep ywu; w ownica solarna 
fabrycznie nape niona czynnikiem grzewczym. 
Osobno dost pne: rury w otulinach (oprócz 
rur, pakiet nie wymaga adnych dodatkowych 
elementów)

*rury w otulinach (2 rury w otulinie) do pakietu HELIO 

SET 250 C, niezb dne do systemu, dost pne w odcin-

kach 10 m lub 20 m (wybór zale ny od budynku), cena 

odcinka 10 m: 1159 z

od 12 444 z

WOLF

Zestaw kolektorów p askich CFK-1 z za-

sobnikiem dwuw ownicowym SEM-2

elementy zestawu: 2 kolektory s onecz-
ne CFK-1, zestaw monta owy, solarna grupa 
pompowa Nr 10, zestaw przy czeniowy do 
instalacji solarnej, kompensatory do cze-
nia kolektorów, solarne naczynie wzbiorcze 
o pojemno ci odpowiednio 25 l, p yn obiego-
wy ANRO – 30 kg, odpowietrznik mechanicz-
ny instalacji solarnej, zasobnik stoj cy dwu-
w ownicowy SEM-2 stalowy o pojemno ci
300 l, regulacja solarna SM1
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Jak to dzia a?
W dzia aniu instalacja solarna jest podobna 

do centralnego ogrzewania, z t  ró nic , e tu 

funkcj  podgrzewacza pe ni nie kocio , lecz ko-

lektor, a „paliwem” jest niewyczerpalne ró-

d o energii – s o ce. Powierzchnia absorbcyj-

na kolektora poch ania energi  ciepln  zawart

w promieniowaniu s onecznym, a ta zostaje 

przekazana czynnikowi grzewczemu, na przy-

k ad glikolowi. P yn ten jest nast pnie trans-

portowany z kolektora do zasobnika najcz ciej 

dzi ki pracy pompy cyrkulacyjnej.  W dol-

nej cz ci zasobnika ciep o jest oddawane wo-

dzie i czynnik grzewczy zostaje odprowadzo-

ny z powrotem do kolektora. Po czenie takiej 

instalacji z kot em mo e by  dwojakie, zale nie 

od tego, czy kolektor instalujemy w nowo budo-

wanym, czy ju  u ytkowanym domu: 

w nowo budowanych domach najcz ciej 

instaluje si  zasobnik dwuw ownicowy. 

Ogrzany w kolektorach glikol doprowadzany 

jest zawsze do dolnej w ownicy zasobnika, 

a górna w ownica czy zasobnik z kot em. 

Regulatorem ustawia si  temperatur  zasob-

nika na 45–60°C. Kiedy w pochmurny dzie

(lub z innego powodu) temperatura spada po-

ni ej ustawionej warto ci, kocio  automa-

tycznie si  wy cza 

i podgrzewa wod  do danej temperatury.

w domach u ytkowanych najlepszym roz-

wi zaniem, umo liwiaj cym wykorzystanie do-

tychczas funkcjonuj cego zasobnika, jest pod-

czenie do niego zasobnika solarnego. Ciep o

z kolektorów b dzie dociera  jedynie do zasob-

nika solarnego. Podczas poboru ogrzana wst p-

nie woda zostanie doprowadzona do zasobnika 

g ównego. 

Potrzeby i mo liwo ci 
eby specjali ci z firm oferuj cych kolek-

tory mogli dobra  odpowiedni  do naszych 

potrzeb instalacj  solarn , trzeba przygoto-

wa  kilka podstawowych informacji.

Po pierwsze – nale y okre li  zadania, ja-

kie maj  spe nia  kolektory. W naszym klima-

cie najwy sze zyski ciep a z energii s onecz-

nej przypadaj  na okres wiosenno-letni, czyli 

czas, gdy nie ogrzewamy domów. W tym cza-

sie kolektory mo na wykorzysta  do dogrze-

wania wody do mycia i ewentualnie wody 

w basenie. W okresach grzewczych mog  je-

dynie wspomaga  prac  systemu grzewczego, 

gdy   s o ca jest po prostu za ma o, aby kolek-

tory mog y s u y  jako g ówne ród o ciep a.

Je li zadaniem kolektorów ma by :

przygotowanie c.w.u. – trzeba okre li

liczb  litrów ciep ej wody zu ywanej dzien-

nie przez domowników;

przygotowanie c.w.u. i podgrzanie wody 

w basenie – oprócz zapotrzebowania na ciep

wod  nale y poda  firmie pojemno  basenu;

wspomaganie c.o. – nale y po-

da  charakterystyk  instalacji 

grzewczej oraz dane o stratach 

cieplnych budynku.

Na podstawie wymienionych da-

nych firma instalacyjna okre li za-

potrzebowanie na ciep o z insta-

lacji solarnej i obliczy wielko

zasobnika oraz liczb  kolektorów. 

Po drugie – trzeba wybra  rodzaj 

kolektorów. Najlepiej, gdy pomog

nam w tym specjali ci z firmy, do 

której dostarczymy niezb dne dane. 

Jest kilka rodzajów kolektorów, spo-

ród których trzeba b dzie wybra

ten najw a ciwszy dla nas.

P askie niepró niowe. 

G ównym elementem takiego kolektora jest 

p yta stalowa, miedziana lub aluminiowa po-

kryta absorberem, czyli czarnym chromem, 

niklem, miedzi  lub tlenkiem tytanu, czy-

li substancj  poch aniaj c  promieniowanie 

s oneczne. W najta szej wersji p yta mo e

by  pokryta czarnym lakierem, ale wte-

dy sprawno  kolektora jest nieco mniejsza. 

Na spodzie p yty znajduj  si  cienkie rurki, 

w których p ynie czynnik grzewczy 

– rozcie czony glikol. Pod rurkami umieszczo-

na jest izolacja cieplna z we ny mineralnej lub 

pianki poliuretanowej, która redukuje oddawa-

nie nagromadzonego ciep a do znajduj cej si

ni ej p yty z blachy stalowej z pow ok  alumi-

niowo-cynkow . Ca o  otacza rama kolektora, 

wykonana z w ókna szklanego lub aluminium.

 Aby ochroni  kolektor przed deszczem, gra-

dem czy niegiem, p yt  zabezpiecza si  od ze-

wn trz szyb  ze szk a hartowanego lub innego 

przezroczystego tworzywa.

BUDUJEMY DOM 1–2/2010134

WYBIERAMY I KUPUJEMY
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Budowa kolektora p askiego

szyba ze szk a hartowanegoszyba ze szk a hartowanego 

– jej zadaniem jest zatrzymywanie 

promieniowania w kolektorze 

i zmniejszanie w ten sposób strat 

ciep a na skutek odbicia promieni

p yta absorberap yta absorbera

– mo e by  wykonana ze stali, miedzi, alu-

minium, pokrytych czarn  pow ok

o specjalnych w a ciwo ciach optycznych

warstwa izolacji cieplnejwarstwa izolacji cieplnej 

– ogranicza straty 

ciep a do otoczenia

rurki miedzianerurki miedziane

– przep ywa przez nie czynnik 

roboczy, który odbiera ciep o

absorbera

30 101 z

VIESSMANN

Zestaw solarny z kolektorem Vitosol 100F

elementy zestawu: kolektory o cznej pow. 
4,6 m2, Vitodens 343F – kompaktowa centrala 
grzewcza do instalacji solarnych z modulowanym 
palnikiem MatriX, kocio  ze zintegrowanym zasob-
nikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 220 l (moc 
kot a modulowana w zakresie 3,8 –13 kW), Vitosol 
100F – kolektor p aski, pow. 2,3 m2, zestaw monta-
owy dla dachu krytego dachówk  karpiówk

16 855 z

FAKRO

Zestaw solarny z kolektorami SKW 44

elementy zestawu: 2 kolektory SKW 44, 
do szczelnego po czenia z pokryciem dacho-
wym zespolenie poziome B2/1 (KZV-1 
+ KZV-3), zbiornik dwuw ownicowy o pojem-
no ci 300 l zintegrowany z grup  pompowa oraz 
naczyniem przeponowym 18 l, przewód cz cy 
kolektory ZKB 0,33 m, glikol 10 l 

34 133 z

STIEBEL ELTRON 

Zestaw solarny z kolektorami 

SOL 27 BASIC 

*warto ci przeliczane po kursie EURO 4,1518 z

z dnia 1.11.2009 

elementy zestawu: 5 kolektorów cieczowych 
p askich SOL 27 BASIC, 3 ramy monta owe 
(1 x R1, 2 x R2), 2 zestawy cz ce ramy (RV), 
5 uchwytów dachowych (BP/BK/BD/BF.S), 
kolano z tulej  czujnika temperatury kolektora 
(KTH basic), stalowe po czenie gi tkie 
do przej cia przez po a  dachu (SL 0,8 m), zestaw 
pompowy (SOKI 7 plus) z pomp  ST 20/6-3 P 
i regulatorem, naczynie przeponowe 50 l (S-50), 
koncentrat czynnika grzewczego – 30 kg (ECO 
2000 MPG), zasobnik kombinowany c.o. i c.w.u. 
stoj cy, z jedn  w ownic , poj. zasobnika c.w.u. 
– 200 l (WPKR 750)
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Pró niowe (rurowe). W kolektorach tych 

wychwycona energia cieplna zostaje zatrzy-

mana w „cieplnej pu apce”, któr  jest pró -

nia. To w a nie dzi ki niej kolektory te cha-

rakteryzuje bardzo niski wspó czynnik 

strat ciep a. Szklane rury kolektora wykona-

ne s  ze szk a boro-krzemowego o wysokim 

wspó czynniku przepuszczalno ci wiat a

z promieniowania s onecznego. Mocuje si

je szeregowo w izolowanej szynie zbiorczej, 

w której biegn  rurki miedziane zbiorcze. 

Ze wzgl du na konstrukcj  warstwy izola-

cyjnej, kolektory pró niowe dost pne s

w dwóch odmianach:

– jedno ciankowej – sk adaj  si  z poje-

dynczych rurek szklanych, które wype nia 

pró nia (spe niaj ca zadanie izolacji ciepl-

nej). W rodku znajduj  si  elementy absor-

buj ce (najcz ciej jest to cienka blacha mie-

dziana lub aluminiowa pokryta warstw

absorbuj c ), które przekazuj  ciep o do 

szyny zbiorczej kolektora. Szyna ta jest izo-

lowana termicznie, co zapobiega tworzeniu 

si  mostków cieplnych;

– dwu ciankowej – typu termos – sk a-

daj  si  z podwójnych rurek typu termos. 

Wewn trzn  rurk  pokrywa wielowar-

stwowy absorber typu termos, sk d energia 

cieplna przekazywana jest do szyny zbior-

czej. Przestrze  wewn trz obu rurek wype -

nia pró nia. Tak jak powy ej, szyna jest ter-

micznie zaizolowana. 

Odebranie ciep a od kolektorów pró nio-

wych mo e przebiega  dwojako:

– przez przep yw bezpo redni. Energia 

cieplna przekazywana jest z warstwy absor-

buj cej do szyny zbiorczej przez rurki o ma-

ych przekrojach, w których p ynie czynnik 

grzewczy;

– ciep owodami popularnie nazywany-

mi – rurkami ciep a (ang. heat pipe). Rurka 

ta jest zamkni t  kapilar , w której zacho-

dz  w sposób sta y procesy parowania (po-

brania ciep a) i skraplania (oddania ciep a). 

Para zbiera si  na kondensatorze rurki cie-

p a, umieszczonym na jej ko cu i skraplaj c

si , oddaje ciep o do instalacji. Roztwór gli-

kolu sp ywa po wewn trznej ciance rurki 

i ca y proces si  powtarza.

 Kolektory rurowe mog  mie  pod rurkami 

ciank  z lustrzanej stali szlachetnej, dzi -

ki której rurki szklane mog  by  nagrzewa-

ne tak e w kierunku przeciwnym do kie-

runku padania promieni s onecznych. Takie 

rozwi zanie pozwala wykorzysta  zarów-

no promieniowanie rozproszone, wyst puj -

ce przy zachmurzonym niebie, jak i uko nie 

padaj ce promienie s oneczne w zimie.

Po trzecie – trzeba wybra  najlepsze dla kolek-

torów miejsce. Mamy nast puj ce mo liwo ci:

w po aci dachu – je li ma on nachylenie 

nie mniejsze ni  25°;

 Kolektory p askie. Zyska y du  popularno
dzi ki przyst pnej cenie i prostej 

konstrukcji 

 Kolektory pró niowe. Maj  one wy sz  spraw-
no  ni  p askie – dzi ki minimalnym stratom cie-
p a z absorbera, jednak s  od tamtych dro sze

Kolektor rurowy z lustrzan  stal  szlachetn , która 
umo liwia nagrzewanie kolektora z kierunku prze-
ciwnego do kierunku padania promieni s onecznych

zewn trzna 

cianka rurki 

pró nia

absorber

wewn trzna 

cianka rurki

rurki miedziane 

wype nione glikolem

lustrzana stal 

szlachetna

profil

aluminiowy

przenosz cy

ciep o
kierunek pada-

nia promieni 

s onecznych
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Rurka pró niowa dwu ciankowa, typu termos. 
Mi dzy szklanymi ciankami (wewn trzn  i zew-
n trzn ). Wewn trzna rurka pokryta jest selektyw-
n  pow ok  absorbuj c  – tutaj tworzy si  u ytkowe 
ciep o s oneczne 

zewn trzna 

cianka rurki

pró nia

wewn trzna 

cianka rurki

izolowany zbieracz 

z rurk  powrotn

tzw. termos

REKLAMA
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na dachu spadzistym, p askim lub na ziemi – w dwóch ostat-

nich przypadkach konieczna jest dodatkowa konstrukcja wspor-

cza przymocowana do dachu;

na cianie budynku – tak usytuowane kolektory s  mniej nara-

one na ch odz ce dzia anie wiatru ni  zamontowane na dachu. 

Mog  te  wykorzysta  dodatkowe promieniowanie, które odbija 

si  od ziemi i obiektów znajduj cych si  w pobli u kolektora.

Najwy sz  wydajno  maj  kolektory ustawione pod k tem 45° 

do poziomu i skierowane na po udnie. Je li takie ustawienie nie 

jest mo liwe, wybiera si  ustawienie w kierunku jak najmniej od-

chylonym od po udnia. 

Kolektory nie mog  by  zacienione przez inne budynki ani 

drzewa. 

Pewny wybór!
Im wi cej na rynku firm oferuj cych okre lony produkt, tym 

wi ksze ryzyko nieudanego zakupu. W przypadku kolektorów 

z tego g szczu ofert mo na wy owi  te urz dzenia, których mo-

emy by  pewni. O bezpiecze stwie ich dzia ania i u ytkowania 

wiadczy  b d  m.in.: 

Certyfikat Zgodno ci – takie oznaczenie wska e nam produkt 

zaprojektowany i wykonany zgodnie z dyrektyw  o ogólnym bez-

piecze stwie produktów (dyrektywa ta wdro ona zosta a do pol-

skiego prawa ustaw  z 13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpiecze -

stwie produktów Dz. U. nr 35, poz. 214). Certyfikt Zgodno ci 

wydawany jest przez akredytowan  jednostk  certyfikuj c  wy-

roby (JCW).

Inne oznaczenia, jakich warto szuka  na kolektorach to:

SolarKeymark – jest znakiem zgodno ci wykonania kolekto-

rów z normami EN 12975/76;1,2:2006; i podlega podobnemu pro-

cesowi znakowania, jak w przypadku Certyfikatu Zgodno ci. 

Ponadto dopuszcza si  w tym przypadku coroczne kontrole pra-

wid owo ci funkcjonownaia systemu jako ci zak adu produkuj -

cego kolektory. 

Niemiecki ekoznak (niem. Umweltbun-desamt) – symbol b -

kitnego anio a. Podstawowym kryterium nadania tego oznacze-

nia jest uzyskiwanie przez kolektor rocznej wydajno ci cieplnej 

minimum 525 kWh/m2 powierzchni apertury (ang. apreture col-

lector area – okre la powierzchni , z której promieniowanie pada 

na absorber kolektora). Znak b kitnego anio a ma s u y  w tym 

przypadku promocji wykorzystania energii cieplnej pochodz cej 

ze s o ca do wytwarzania c.w.u. 

REKLAMA

Instalacje solarne s  kosztowne 

i w a cicielom domów jednorodzin-

nych rzadko udaje si  uzyska  do-

finansowanie na tak  inwestycj .

Warto jednak próbowa , mo liwo-

ci s  nast puj ce:

dotacja z gminy – w ramach 

Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji – PONE (www.niskaemisja.

pl.), realizowanego ze rodków wo-

jewódzkich funduszy ochrony rodo-

wiska i gospodarki wodnej. Obejmuje 

ona g ównie inwestorów moderni-

zuj cych budynki, w których plano-

wana jest wymiana starego kot a na 

nowoczesny. Je li wymianie tej towa-

rzyszy tak e zakup kolektorów, gmi-

na mo e pokry  cz  kosztów zwi -

zanych z ich zakupem i monta em.

 Najcz ciej dofinansowanie to 

dotyczy jednak grupowych dop at

dofinansowuj cych wymian  starej 

instalacji grzewczej w kilkunastu lub 

kilkudziesi ciu domach. 

kredyt + fundusz termomoder-

nizacyjny – dla inwestorów finan-

suj cych termomodernizacj  domu 

z kredytu zaci gni tego w bankach 

komercyjnych. Mog  oni otrzyma

pomoc finansow  z pa stwowego 

funduszu termomodernizacyjnego. 

W ramach obs ugi funduszu Bank 

Gospodarstwa Krajowego przyzna-

je tzw. premi  termomodernizacyj-

n  w wysoko ci 25% kwoty kredytu 

wykorzystanego na realizacj  przed-

si wzi cia termomodernizacyjnego. 

W banku, w którym inwestor b dzie 

chcia  zaci gn  kredyt na realiza-

cj  przedsi wzi cia termomoderni-

zacyjnego z premi  termomoderni-

zacyjn , trzeba z o y :

–  wniosek kredytowy,

–  wniosek o przyznanie premii ter-

momodernizacyjnej,

– audyt energetyczny budynku – 

warunek formalny stanowi cy pod-

staw  do uzyskania kredytu. Audyt 

okre la zakres i parametry technicz-

ne oraz ekonomiczne przedsi wzi -

cia termomodernizacyjnego (koszt 

jego wykonania to 1000–1500 z ).

 Kredyt udzielany na realizacj

przedsi wzi cia termomoderniza-

cyjnego nie mo e przekroczy  80% 

kosztów inwestycji. Okres sp aty kre-

dytu nie mo e by  d u szy ni  10 lat.

 Premia termomodernizacyjna sta-

nowi cz  kredytu zaci gni tego 

przez inwestora. 

dop ata z EkoFunduszu – do-

tyczy zarówno projektów nowych, 

jak i zaawansowanych, je li finan-

sowe wydatki nie przekroczy y 60% 

kosztów projektu na dzie  z o enia 

wniosku do EkoFunduszu. Dop ata 

z fundacji EkoFundusz do kolekto-

rów i niezb dnej instalacji wynosi 

1000 z otych za metr kwadratowy 

powierzchni czynnej kolektora; nie 

mo e jednak przekroczy  40% kosz-

tów ca ego projektu. Ponadto do-

p ata ta nie mo e by  ni sza ni  50 

000 z otych, co oznacza, e wnio-

sek powinien dotyczy  instalacji 

z kolektorami s onecznymi o cznej 

powierzchni czynnej wynosz cej co 

najmniej 50 m2 (ze wzgl du na t  po-

wierzchni , dop ata z EkoFunduszu 

b dzie dotyczy  g ownie instalacji 

solarnej w domach szeregowych 

wielorodzinnych, pensjonatach lub 

domach w których kolektory pod-

grzewaj  wod  basenów).

Szanse na dofinansowanie

w w w . s o l a r s h o p . p l
infolinia: 0800 88 99 22

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

Biuro Obsługi Klienta Solar Shop, ul. Dr Putka 5, 34-100 Wadowice, tel. 033 873 08 10, faks 033 879 78 16, e-mail: biuro@solarshop.pl
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