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C
hocia¿ panuje opinia, ¿e w Polsce nie
warto inwestowaæ w kolektory, wci¹¿
pojawiaj¹ siê nowe firmy, które je

sprzedaj¹. A to oznacza, ¿e s¹ kupuj¹cy i w
dodatku – jest ich coraz wiêcej. To mo¿e
jednak takie przedsiêwziêcie ma sens? 

INWESTYCJA
NAPRAWDÊ OP£ACALNA 
Na pytanie kiedy warto zainwestowaæ
w kolektor i kiedy inwestycja siê zwróci
ci¹gle nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Jedno jest pewne – w Polsce kolektor nie
ma szans staæ siê  jedynym Ÿród³em cie-
p³a w domu – ani w instalacjach c.w.u.,
ani, tym bardziej, w systemach grzew-
czych. Jest u nas stanowczo za ma³o s³oñ-
ca w ci¹gu roku, zbyt czêsto jest ono
schowane za chmurami. Ale ponoæ kli-
mat siê zmienia...

Jednak nie oznacza to, ¿e nie warto zastano-
wiæ siê nad monta¿em systemu solarnego,
bo od marca do paŸdziernika dobrze dobra-
ny zestaw zapewni nawet 80-90% zapotrze-
bowania na ciep³¹ wodê. 
W miesi¹cach najcieplejszych (w prze-
sz³oœci by³ to lipiec i sierpieñ, ale teraz
jest równie prawdopodobne, ¿e mo¿e byæ
to np. maj, czerwiec i wrzesieñ), kolekto-
ry zapewni¹ 100% energii zu¿ywanej na
ogrzanie wody. Podgrzej¹ ciep³¹ wodê na-
wet w okresie ch³odniejszym – wystarcz¹
dwie-trzy godziny s³oñca w ci¹gu dnia,
¿eby ogrzaæ wodê w zbiorniku o kilka
stopni.
Mog¹ siê one okazaæ niezast¹pione w do-
mach ogrzewanych wy³¹cznie pr¹dem
(wysokie ceny energii) albo kot³em na
paliwo sta³e (uci¹¿liwe dok³adanie opa-
³u) – ciep³¹ wodê mo¿na wtedy uzyski-

waæ z kolektorów, dogrzewaj¹c j¹ jedynie
podgrzewaczem elektrycznym.
Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e im wiêksze jest
zu¿ycie ciep³ej wody w domu, tym ko-
lektory s¹ inwestycj¹ bardziej op³acaln¹.
Dlatego mo¿na o nich zapomnieæ
w przypadku oszczêdnej rodziny trzy-
lub czteroosobowej – koszty inwestycyj-
ne bêd¹ tak wysokie, ¿e nie zwróc¹ siê
w ci¹gu wielu, wielu lat, czasem nawet
w ci¹gu 25-30 lat. Natomiast na pewno
op³aca siê zamontowaæ je w domu, w któ-
rym mieszka 6 lub wiêcej osób, zw³asz-
cza, gdy lubi¹ czêsto k¹paæ siê w wannie.
W domu  z basenem letnim inwestycja
taka zwróci siê ju¿ po kilku latach.

P£ASKI CZY RUROWY?
Najwa¿niejszym elementem instalacji
solarnej jest kolektor. To on przechwytu-
je ciep³o z promieniowania s³onecznego
i przekazuje je tzw. czynnikowi robocze-

mu do instalacji c.w.u.
Firmy oferuj¹ dwa podstawowe typy ko-
lektorów – p³askie i pró¿niowe rurowe. 
Najbardziej popularny jest kolektor p³a-

ski (patrz zdjêcie tytu³owe). Ma on
wprawdzie nieco ni¿sz¹ efektywnoœæ
energetyczn¹ i szybciej traci ciep³o ni¿
kolektor rurowy, ale niezaprzeczaln¹
i najwa¿niejsz¹ jego zalet¹ jest du¿o ni¿-
sza cena. Jedne i drugie stosuje siê do
sezonowego ogrzewania c.w.u. – miêdzy
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marcem i paŸdziernikiem.
Czynnikiem roboczym

mo¿e byæ w nich woda,
która pozwala na dodat-
kowe obni¿enie kosztów
instalacji, ale choæby ze
wzglêdu na odk³ada-
nie siê kamienia w ta-
kiej wodnej instalacji
nie jest polecana
przez producentów
kolektorów. Lep-
szym i czêœciej stosowanym czynnikiem
roboczym jest niezamarzaj¹cy roztwór
glikolu.
W kolektorze p³askim znajduje siê
absorber promieniowania s³onecznego
po³¹czony z rurkami miedzianymi, któ-
rymi p³ynie czynnik roboczy. Odbiera
on ciep³o od absorbera i przekazuje je do
instalacji c.w.u.
Absorberem jest p³yta (wykonana ze sta-
li, miedzi, aluminium lub tworzywa
sztucznego)  pokryta specjaln¹ cienk¹
pow³ok¹ zwiêkszaj¹c¹ skutecznoœæ po-
ch³aniania promieniowania s³onecznego.
Od zewn¹trz kolektor zabezpieczony jest
szyb¹ ze szk³a hartowanego, teflonu lub
przezroczystego tworzywa. Chroni ona
przed czynnikami atmosferycznymi, ta-
kimi jak deszcz, grad czy œnieg. Ponadto
szyba ta zatrzymuje promieniowanie we-
wn¹trz kolektora (jest to tzw. efekt
„szklarniowy”), co pozwala osi¹gn¹æ

wy¿sz¹ temperaturê
czynnika grzewczego.
Od spodu kolektor jest
zabezpieczony warstw¹
izolacji cieplnej, która
uniemo¿liwia oddawanie
ciep³a na zewn¹trz. 
Wydajniejsze, ale i dro¿sze
s¹ kolektory rurowe pró¿-

niowe. Wykorzystuj¹ one
zarówno promieniowanie
bezpoœrednie jak i rozpro-
szone, czyli takie, które prze-

bija siê przez cienk¹ warstwê chmur.
Dziêki temu dzia³aj¹ nawet w dni po-
chmurne. 
Na polskim rynku dostêpne s¹ dwa ro-
dzaje kolektorów rurowych: z bezpo-
œrednim przep³ywem czynnika robocze-
go lub z rurk¹ ciep³a.
Kolektor pró¿niowy rurowy z bezpo-

œrednim przep³ywem czynnika robo-

czego ma wbudowane kilka lub kilka-
naœcie rur szklanych. W ka¿dej z nich
jest pró¿nia, dziêki której straty ciep³a
do otoczenia s¹ znacznie mniejsze ni¿
w kolektorach p³askich, a to oznacza,
wiêksz¹ ich efektywnoœæ. W ka¿d¹ rurê
pró¿niow¹ wbudowany jest absorber
i rurka, w której nagrzewa siê czynnik
roboczy.
Wewn¹trz rur mog¹ znajdowaæ siê spe-
cjalne lustra ukierunkowuj¹ce promie-
nie s³oñca na absorber. Rozwi¹zanie ta-
kie pozwala jeszcze skuteczniej wyko-
rzystaæ energiê s³oneczn¹.
Rurki ciep³a s¹ bardziej zaawansowa-
nym technologicznie rozwi¹zaniem. Ta-
ki kolektor do z³udzenia przypomina
urz¹dzenie opisywane wczeœniej, lecz
dzia³a nieco inaczej. Czynnik roboczy
paruje pod wp³ywem promieniowania
s³onecznego i unosi siê do specjalnego
wymiennika, zamontowanego na koñcu
rurki kolektora. Tam oddaje ciep³o
czynnikowi grzewczemu. Jednoczeœnie
sam ulega skropleniu i wp³ywa z powro-
tem do œrodka rurki. Kolektory te maj¹
najwy¿sz¹ sprawnoœæ ze wszystkich do-
stêpnych typów. Sprawdzaj¹ siê szcze-
gólnie zim¹ i w pochmurne dni, gdy do-
minuje promieniowanie rozproszone. 
Kolektory pró¿niowe mog¹ byæ wyko-
rzystywane nie tylko do podgrzewania
c.w.u. zim¹, ale tak¿e do wspomagania

ogrzewania budynków. Pojedynczy ko-
lektor dostarcza niewiele ciep³a, gdy¿
zimy w Polsce nie sprzyjaj¹ efektywnej
pracy tych urz¹dzeñ (ma³o s³oñca, za-
chmurzone niebo). Chocia¿ przyjmuje
siê, ¿e kolektory mog¹ uzyskaæ do 30%
energii cieplnej potrzebnej do ogrzania
domu, ale koszty takiego systemu by³y-
by ogromne – na 1 m2 powierzchni do-
mu potrzebowalibyœmy nawet do 0,5 m2
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W polskich warunkach kolektory wykorzystuje siê do pod-
grzewania c.w.u.

DLA KKOGO KKOLEKTOR?
Gdy kupno kolektora bardzo kusi, za-

stanów siê:
n czy dbasz o œrodowisko i wierzysz,

¿e warto nawet przeinwestowaæ, ¿eby

tylko zmniejszyæ zatrucie powietrza

spalinami z domowych kot³owni?
n czy chcesz uniezale¿niæ siê od do-

stawców ciep³a lub energii elektrycz-

nej?
n nad sensownoœci¹ doprowadzenia

gazu do Twojego domu?
n czy boisz siê, ¿e za kilka/kilkanaœcie

lat nie bêdzie Ciê staæ na p³acenie za

ogrzewanie?
n czy po prostu sondujesz rynek i szu-

kasz sensownych rozwi¹zañ, które po-

zwol¹ Ci zaoszczêdziæ w przysz³oœci

pieni¹dze?

Jest wiele przyczyn, dla których przy-

bywa posiadaczy kolektorów s³onecz-

nych w Polsce, mimo, ¿e inwestycja ta

dla wiêkszoœci znajduje siê na pograni-

czu op³acalnoœci.

Zasada ddzia³ania iinstalacji ddualnej, ww kktórej kkolek-
tor wwspó³pracuje zz kkot³em

Monta¿ kkolektora llepiej ppowierzyæ sspecjalistom
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powierzchni kolektora! Dlatego rozwi¹-
zania te s¹ bardzo ma³o u nas popularne.
Coraz czêœciej firmy sprzedaj¹ce kot³y
grzewcze proponuj¹ wykonanie instala-

cji dualnej, w której kolektor s³oneczny
wspó³pracuje z kot³em gazowym.
Umo¿liwia to wykorzystanie energii
s³onecznej do ogrzewania ciep³ej wody
przez ca³y rok. Jest to najbardziej kom-
fortowe rozwi¹zanie, chocia¿ jest zwi¹-
zane z poniesieniem wiêkszych kosztów
inwestycyjnych przy budowie instalacji
grzewczej.

CZY WIESZ,
CO KUPUJESZ?
Przede wszystkim wa¿na jest jakoœæ wy-
konania kolektora. Z jakiego materia³u
wykonany jest absorber, jaka jest jego
odpornoœæ na korozjê i wysok¹ tempera-
turê, ile jest zewnêtrznych przes³on
przezroczystych i z czego s¹ wykonane
(najlepiej, je¿eli wierzchni¹ warstwê sta-
nowi szk³o hartowane), jaka jest gruboœæ
i jakoœæ izolacji spodu kolektora (powin-
na to byæ pianka poliuretanowa lub twar-
da we³na mineralna). Najwiêksz¹ trwa-
³oœæ maj¹ pokrycia wykonane ze szk³a
hartowanego (do 50 lat) i teflonu (do

20 lat), materia³y z tworzyw sztucznych
musz¹ byæ wymieniane po 5-15 latach.
Przed zakupem sprawdŸmy, czy absorber
i przezroczysta przes³ona maj¹ mo¿liwoœæ
ruchów wzglêdem obudowy, a obudowa jest
szczelna i sztywna. Gdy bêdziemy wybieraæ
konkretny model, warto dowiedzieæ siê, czy
istnieje mo¿liwoœæ naprawy, gdy ulegnie on
uszkodzeniu lub przestanie dzia³aæ.

NA DACHU CZY NA...
TRAWIE?
Kolektor bêdzie pracowa³ najlepiej, je¿eli
bêdzie skierowany na po³udnie. Mo¿e byæ
on odchylony o 10° w kierunku wschodnim
lub zachodnim, ale im wiêksze odchylenie,
tym mniejsza efektywnoœæ pracy kolektora.
Montujemy go w miejscu niezacienionym
przez drzewa i budynek. W przeciwnym ra-
zie bêdzie ma³o wydajny. Kolektor mo¿na
zamontowaæ na dachu lub na po³udniowej
œcianie budynku, przy œcianie na ziemi, al-
bo jako wolno stoj¹cy.
Niew¹tpliwie najbardziej popularne jest in-
stalowanie kolektora na dachu. Nie zajmu-
je on wtedy dodatkowego miejsca i nie za-
cienia budynku. Równie¿ k¹t nachylenia
po³aci dachowej zazwyczaj jest wystarczaj¹-
cy do monta¿u kolektora. Je¿eli dach jest
p³aski, trzeba go zamontowaæ na podpo-
rach. Jednak nale¿y pamiêtaæ o proble-
mach, jakie mog¹ powstaæ ze szczelnoœci¹
dachów w miejscach styku z kolektorem
lub z podpor¹ (np. przeciekanie). 
Problemem mo¿e siê staæ tak¿e obci¹¿enie
dachu zamontowanymi kolektorami – 1m2

pojedynczego panela, wype³nionego wod¹,
mo¿e wa¿yæ od 20 do 60 kg. Dlatego dach,
na którym zostanie zamontowany kolektor
musi mieæ wystarczaj¹c¹ wytrzyma³oœæ. 

Je¿eli dach nie utrzyma wymaganej liczby
kolektorów p³askich, mo¿e byæ wykorzysta-
ny do monta¿u kolektorów rurowych, któ-
rych potrzeba zazwyczaj dwa razy mniej ni¿
p³askich. Kolektor na dachu wi¹¿e siê jed-
nak z dodatkow¹ niedogodnoœci¹ – trudno
jest go czyœciæ lub naprawiaæ. 
Dobrym, chocia¿ niezbyt popularnym roz-
wi¹zaniem, jest monta¿ kolektorów na

œcianie lub przy œcianie po³udniowej bu-

dynku. Œciana jest bardziej wytrzyma³a ni¿
dach, dziêki czemu nie trzeba jej wzmac-
niaæ. Nie ma te¿ dodatkowych problemów
z wci¹ganiem ciê¿kich elementów kolekto-
ra na górê. Kolektor zamontowany na œcia-
nie nie jest tak bardzo nara¿ony na nega-
tywne dzia³anie wiatru, dziêki czemu jest
mniej wych³adzany, ni¿ kolektor zamonto-
wany na dachu. Ponadto wykorzystuje siê
w nim dodatkowe promieniowanie, które
odbija siê od ziemi i obiektów znajduj¹cych
siê w pobli¿u kolektora. Wykorzystanie te-
go zjawiska pozwala zwiêkszyæ efektywnoœæ
pracy o 5-30% w przypadku kolektora p³a-
skiego.
Wybieraj¹c miejsce pod kolektor pamiêtaj-
my, ¿e najwiêksze poch³anianie energii s³o-
necznej osi¹gniemy, montuj¹c go pod odpo-
wiednim k¹tem, który wynosi œrednio 40°.
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Urz¹dzenie  stosowane tylko latem warto
zamontowaæ pod nieco mniejszym k¹tem –
30°, zim¹ optymalne bêdzie – 60°. Ró¿nica
w k¹cie nachylenia ma szczególne znacze-
nie, gdy kupujemy kolektor pró¿niowy ca-
³oroczny. Warto wtedy zastanowiæ siê nad
si³ownikiem, który bêdzie automatycznie
dobiera³ najbardziej optymalny k¹t pochy-
lenia kolektora. Jego powierzchnia bêdzie
„wêdrowaæ” za przemieszczaj¹cym siê s³oñ-
cem, by wykorzystaæ jak najwiêcej energii
s³onecznej.

ZYSKI, ALE I OBOWI¥ZKI
Je¿eli kolektor wype³niony jest wod¹,
musimy pamiêtaæ o spuszczaniu jej z in-
stalacji przed nadejœciem mrozów.
W przeciwnym razie zwiêkszaj¹ca swoj¹
objêtoœæ zamarzaj¹ca woda spowoduje
popêkanie rurek. Bezpieczniejsze i bar-
dziej popularne jest stosowanie p³ynów
niezamarzaj¹cych, ale wtedy nale¿y za-
opatrzyæ siê w dobrej jakoœci wymiennik
ciep³a, ¿eby zminimalizowaæ ryzyko roz-
szczelnienia uk³adu i przedostania siê
szkodliwego p³ynu do instalacji c.w.u.
Dla posiadaczy kolektorów problemem
jest œnieg i kurz, chocia¿ o tym za wiele
siê nie mówi. Je¿eli kolektor jest u¿ywa-
ny zim¹ i jest do niego ³atwy dostêp, war-
to odgarniaæ z niego œnieg. Przyspieszy
to dop³yw promieni s³onecznych do ab-
sorbera. Dobrze jest wówczas urz¹dzenie
zamontowaæ pod wiêkszym k¹tem.
Problem z osiadaj¹cym kurzem jest tym
wiêkszy, im bardziej zanieczyszczone jest
powietrze i im mniejszy jest k¹t nachylenia
kolektora. Kurz gromadzi siê nie tylko na
powierzchni, ale w przypadku nieszczelno-
œci mo¿e docieraæ równie¿ do œrodka kolek-
tora i osadzaæ siê na absorberze. Po kilku 

latach eksploatacji sprawnoœæ zakurzonego
(brudnego) kolektora mo¿e spaœæ nawet
o 30%. By temu zapobiec jego powierzchniê
warto raz w roku umyæ.

NIE ZA DU¯Y,
NIE ZA MA£Y...
Nie ³udŸmy siê, kolektor nie zast¹pi pod-
grzewacza. Koszty instalacji by³yby wtedy
absurdalnie wysokie, a powierzchnia kolek-
torów bardzo du¿a. Optymalnie dobrane
urz¹dzenie ogrzeje œrednio 80-90% ciep³ej
wody u¿ytkowej i maksimum 30% wody do
celów grzewczych.
Dla jednego mieszkañca potrzeba 1-1,5 m2

powierzchni kolektora p³askiego, wykorzy-
stywanego do ogrzewania c.w.u. Zatem
czteroosobowa rodzina potrzebuje zestaw
o powierzchni 4-6 m2. Zamiast kolektora
p³askiego mo¿na zamontowaæ kolektor ru-
rowy,  wystarczy 0,6-0,8 m2 takiego kolekto-
ra na osobê, czyli 2,4-3,2 m2 dla czterooso-
bowej rodziny. 
W przypadku instalacji solarnej wspó³pra-
cuj¹cej z instalacj¹ c.o. przyjmuje siê, ¿e ko-
lektory ogrzej¹ maksimum 30% wody na
cele c.o. Wstêpnie mo¿emy przyj¹æ, ¿e na
1 m2 budynku przypada 0,3-0,5 m2 po-
wierzchni kolektora. Chc¹c ogrzewaæ wodê
w basenie krytym musimy za³o¿yæ, ¿e po-
wierzchnia kolektorów powinna wynosiæ
ok. 40% powierzchni lustra wody w basenie,
a basenu otwartego ok. 70%. Je¿eli przyk³a-
dowo basen ma wymiary 5x10 m, najlepiej
kupiæ kolektory o powierzchni 20 m2 (ba-
sen kryty), a 35 m2 (basen otwarty).

SAM KOLEKTOR
TO NIE WSZYSTKO
Ciep³o wytworzone przez kolektor trzeba
gdzieœ zmagazynowaæ. Dlatego niezbêd-

nym elementem instalacji solarnej jest aku-

mulator ciep³a – zasobnik, w którym gro-
madzona jest gor¹ca woda. Stamt¹d jest ona
pobierana do u¿ytku domowego. Zasobnik
powinien mieæ pojemnoœæ kilkuset litrów,
wiêc wystarczaj¹c¹ na 1,5-3 dniowe  zapo-
trzebowanie na ciep³¹ wodê. Rodzina czte-
roosobowa zu¿ywaj¹ca œrednio 200 l wody
na dobê powinna zaopatrzyæ siê w zbiornik
o pojemnoœci 300-600 l. Im wiêksza bêdzie
jego pojemnoœæ, tym d³u¿ej bêdzie mo¿na
korzystaæ z ciep³ej wody bez dodatkowego
jej dogrzewania, gdy pochmurna pogoda
uniemo¿liwi pracê kolektorów. Decyduj¹c
siê na zbiornik o pojemnoœci 600 l, zapew-
niamy sobie mo¿liwoœæ korzystania z wody
ogrzanej w kolektorze nawet przez 4-5 dni
pochmurnych.
W systemie solarnym nie stosuje siê bez-
poœredniego przep³ywu podgrzewanej
wody, tylko zbiornik z wbudowan¹ wê-
¿ownic¹, a woda na drodze kolektor-
zbiornik kr¹¿y w obiegu zamkniêtym wy-
muszonym przez pompê cyrkulacyjn¹.
Dziêki temu mo¿liwa jest wspó³praca

kot³a jako podstawowego Ÿród³a ciep³a

z kolektorem s³onecznym, który tylko
wspomaga system ogrzewania wody. Je¿e-
li promieniowanie s³oneczne jest zbyt s³a-
be, uk³ad sterowania w³¹cza dodatkowe
podgrzewanie wody, np. kocio³ na dowol-
ne paliwo: gaz ziemny, gaz p³ynny, olej
opa³owy, energiê elektryczn¹. Jest to naj-
bardziej popularne rozwi¹zanie. Pozwala
to z jednej strony obni¿yæ koszty ogrze-
wania poprzez zmniejszenie zu¿ycia pali-
wa, z drugiej zaœ zapewnia komfort ciep³ej
wody, niezale¿nie od liczby s³onecznych
dni. Systemy te s¹ najbardziej optymal-
nym rozwi¹zaniem, ale drogim inwesty-
cyjnie. 
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p³ynie cczynnik rroboczy; 44 –– iizolacja ccieplna; 55 –– oos³ona

Kolektory sstanowi¹ oozdobê bbudynku
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PRZEGL¥D RYNKU

Tañszym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê
zasobnik z wbudowan¹ grza³k¹ elek-
tryczn¹, która dogrzeje wodê w razie po-
trzeby.

RODZAJE INSTALACJI
Najtañszym rozwi¹zaniem jest wykorzysta-
nie kolektora w instalacji grawitacyjnej.
Nie trzeba w niej instalowaæ pompy obiego-
wej, gdy¿ ogrzana woda sama p³ynie do gó-
ry. Je¿eli zbiornik zamontujemy powy¿ej
kolektora, zbêdne bêd¹ dodatkowe urz¹dze-
nia. Takie rozwi¹zanie jest idealne w dom-
kach letniskowych lub w prostych instala-
cjach z podgrzewaczem elektrycznym. 
Drugim sposobem jest zastosowanie pom-

py cyrkulacyjnej, t³ocz¹cej zimn¹ wodê do
kolektora. Rozwi¹zanie to jest bardziej ela-
styczne pod wzglêdem mo¿liwoœci monta¿u
kolektora i zbiornika na wodê wzglêdem
siebie. 
Ten rodzaj instalacji stosowany jest przede
wszystkim w domach jednorodzinnych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e woda, która przep³ywa
przez kolektor musi spe³niaæ wymogi sta-
wiane wodzie pitnej i nie mo¿e zawieraæ
zbyt du¿o ¿elaza, które, osadzaj¹c siê na
œciankach rurek miedzianych w kolektorze,
po pewnym czasie mo¿e zablokowaæ prze-
p³yw wody przez kolektor. W tym przypad-
ku nale¿y równie¿ pamiêtaæ o spuszczaniu
wody z kolektora przed nadejœciem zimy.
Je¿eli chcemy korzystaæ z energii s³onecz-

nej przez ca³y rok, w obiegu kolektora mu-
si kr¹¿yæ czynnik niezamarzaj¹cy, którym
jest zazwyczaj roztwór glikolu. Ogrzewanie
wody u¿ytkowej odbywa siê przez wymien-
nik, co powoduje niewielki spadek wydaj-
noœci systemu oraz podwy¿sza koszty insta-
lacji.

W celu skoordynowania dzia³ania uk³adu
z³o¿onego z kolektora i kot³a lub grza³ki
elektrycznej musimy zastosowaæ automaty-
kê. W przypadku braku ciep³a z kolektora
bêdzie w³¹czane drugie Ÿród³o ciep³a. Przy
bardziej rozbudowanej automatyce mo¿e-
my zamontowaæ czujniki: temperatury wo-
dy w zasobniku, temperatury w kolektorze,
nas³onecznienia. Na podstawie tych danych
bêdzie za³¹czana pompa cyrkulacyjna
i urz¹dzenia dogrzewaj¹ce. Bêdziemy mieli
mo¿liwoœæ ustawienia parametrów pracy
instalacji, takich jak temperatura wody
w zasobniku, temperatura maksymalna
c.w.u., ograniczenie pracy kot³a w ci¹gu
dnia. Bêdziemy mogli równie¿ monitoro-
waæ pracê systemu. Jednak zastosowanie
bogatszej automatyki znacznie podnosi
koszty wykonania ca³ej instalacji.

PODSUMOWANIE
Koszt systemu solarnego to nie tylko
sam kolektor, ale równie¿ pozosta³e ele-
menty: rury, zasobnik, dodatkowy wy-
miennik lub grza³ka elektryczna, pom-
pa cyrkulacyjna, zawory i automatyka.

W kosztach eksploatacji trzeba wymieniæ
okresowe przegl¹dy instalacji, usuwanie
ewentualnych awarii oraz wymianê zu¿ywa-
j¹cych siê elementów. W uk³adach z pomp¹
cyrkulacyjn¹ dochodzi jeszcze koszt energii
elektrycznej do zasilania pompy.
Podsumowuj¹c zasadnoœæ inwestowania
w kolektory s³oneczne, wniosek nasuwa siê
w miarê klarowny. Taka instalacja nie
œwiadczy jedynie o zasobnoœci portfela in-
westora. W naszym klimacie darmow¹
energiê s³oneczn¹ mo¿na bowiem efektyw-
nie wykorzystaæ do przygotowania ciep³ej
wody i podgrzewania wody w basenach,
rzadziej do ogrzewania budynków. Mimo,
¿e koszty s¹ doœæ wysokie to rozs¹dnie za-
planowany i eksploatowany system solarny
mo¿e siê op³acaæ, obni¿aj¹c œrednio o 70%
koszty przygotowania c.w.u. (w przypadku 
du¿ej rodziny) lub ogrzania wody w basenie.
Rozwa¿aj¹c kwestiê zakupu systemu na-
le¿y przeanalizowaæ wszystkie za i prze-
ciw, a decyduj¹c siê na rozwi¹zanie kon-
kretnej firmy wzi¹æ pod uwagê równie¿
dostêpnoœæ serwisu, oraz koszty okreso-
wych przegl¹dów. n
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NAJWA¯NIEJSZE

+ Ceny solarów malej¹, ceny tradycyjnych

Ÿróde³ energii natomiast ci¹gle rosn¹, dlatego

warto inwestowaæ w nowoczesne, ekologiczne

technologie ograniczaj¹ce zu¿ycie konwencjo-

nalnej energii na rzecz np. nielimitowanej ener-

gii s³onecznej.

+ Decyduj¹c siê na wspomaganie ogrzewania

wody i domu kolektorami mo¿na zaoszczêdziæ,

rezygnuj¹c z instalacji gazowej, oszczêdzaj¹c na

kosztach doprowadzenia gazu do domu, etc.

+ Niektóre gminy dofinansowuj¹ instalacje

kolektorów, jako inwestycje proekologiczne,

a banki daj¹ preferencyjne kredyty.

Kolektor to jedynie uzupe³nienie systemu

grzewczego.

Kosztu solarów nie da siê zrekompen-

sowaæ tañszym g³ównym Ÿród³em

energii.

Kolektory ssezonowe wwype³nione wwod¹

+ bardzo wydajny czynnik odbieraj¹cy ciep³o

od absorbera,

+ pompa obiegowa w obiegu kolektora zu¿y-

wa niewiele energii,

+ nie trzeba stosowaæ rozbudowanej instala-

cji – mniejsze koszty inwestycyjne,

koniecznoœæ wy³¹czania kolektora w sezo-

nie póŸnojesiennym i zimowym,

ryzyko zamarzania lub zagotowania siê

wody w instalacji, 

ryzyko uszkodzenia instalacji na skutek 

korozji.

Kolektory cca³oroczne wwype³nione pp³ynem

niezamarzaj¹cym

+ mo¿liwoœæ obni¿enia kosztów uzyskania

c.w.u. tak¿e w sezonie jesienno-zimowym: mo¿-

na korzystaæ z ogrzewania promieniowaniem

bezpoœrednim w piêkne, s³oneczne dni, a gdy

jest pochmurno, w kolektorach rurowych mo¿-

na wykorzystywaæ promieniowanie rozproszone

koniecznoœæ zakupu drogiego p³ynu do in-

stalacji solarnej oraz dobrej jakoœci wymienni-

ka, w którym uk³ad solarny bêdzie oddawa³ cie-

p³o do instalacji c.w.u.

spadek rocznej wydajnoœci kolektora

o 10-20%

ryzyko zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wydostania

siê szkodliwego p³ynu z obiegu kolektora. Mo¿e

on przedostaæ siê do instalacji c.w.u. albo z ko-

lektora przedostaæ siê bezpoœrednio do gruntu,

dro¿sza inwestycja.

Kolektor wwspó³pracuje zz zzasobnikiem cc.w.u.
z wbudowan¹ ggrza³k¹ eelektryczn¹

kolektor

woda ciep³a

woda zimna

woda zimna

grza³ka
elektryczna

pompa

zasobnik c.w.u.
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INFO RYNEK

ANTON 071 350 78 67 www.anton.pl

APAREL 024 722 34 53 www.aparel.com.pl

ASPOL-FFV 042 654 91 69 www.aspol.com.pl

AC PPRIM 022 740 01 35

www.windandpower.com

BACHUS 058 306 65 90 www.bachus.com.pl

DE DDIETRICH 071 345 00 58 www.dedietrich.com.pl

HAROND 062 730 15 46 www.harond.pl

(strona w budowie)

HARTMANN 032 384 31 10

www.thermo-hartmann.pl

HEWALEX 032 214 17 10 www.hewalex.com.pl

JUNKERS ((GRUPA BOSCH)

0801 600 801 www.junkers.pl

MORA PPOLSKA 061 855 27 15 www.mora.com.pl

NIBE-BBIAWAR 085 662 84 15 www.biawar.com.pl

PARADIGMA 032 261 01 00 www.paradigma.pl

POLSKA EEKOLOGIA 022 879 14 70 www.poleko.pl

ROTAL 091 422 65 87 www.rotal.pl

ROTH 068 320 20 72 www.roth-polska.com

ROTO

081 855 05 21 www.roto.pl

SCHÜCO IINTERNATIONAL

022 608 50 00 www.schueco.pl

SUNERGY 091 577 71 04 www.sunergy.pl

SUNFLOWER FFARM 081 440 39 55 www.sunflowerfarm.pl

STIEBEL EELTRON

022 846 48 20

www.stiebel-eltron.com.pl

ULRICH 022 811 02 74 www.ulrich.com.pl

VAILLANT 022 323 01 00 www.vaillant.pl

VIESSMANN 071 360 71 00 www.viessmann.pl

WASSER MMANN 061 441 17 72 www.wassermann.pl

WATT 032 736 20 80 www.watt.pl

WOLF 022 516 20 60 www.wolf-polska.pl

PRZYDATNE ADRESY

WATT, CClassic 33/300
Charakterystyka: zestaw solarny
z 3 kolektorami WATT 3000 SU wraz
z dwuwê¿ownicowym zbiornikiem c.w.u.
o pojemnoœci 300 l
£¹czna ppowierzchnia kkolektorów:
6,15 m2

Akcesoria ddostarczane zz kkolektorami:
aluminiowy uchwyt dachowy, zestaw do
pod³¹czenia kolektorów do instalacji
18 mm, p³yn do kolektorów 20 l, regula-
tor systemu ReSolWATT, Grupa Solarna
z rotametrem* 1-6 l/min RegusolWATT,
zestaw do pod³¹czenia pojedynczej 
Grupy Solarnej ze zbiornikiem do insta-
lacji 18 mm, naczynie wzbiorcze 18 l
wraz z opask¹ i wê¿em do jego pod³¹-
czenia, otulina Aeroflex.

POLSKA EEKOLOGIA, PPE SSolar
Charakterystyka: zestaw solarny
z 3 kolektorami PE 2510 wraz z dwuwê-
¿ownicowym zbiornikiem c.w.u. o pojem-
noœci 250 l
£¹czna ppowierzchnia kkolektorów:
7,53 m2

Akcesoria ddostarczane zz kkolektorami:
systemy po³¹czeniowe (szybkoz³¹czki
zaciskowe, rêczny odpowietrznik solarny,
kolano zasilaj¹ce i powrotne z tulej¹ za-
nurzeniow¹ do czujnika temperatury oraz
dwie stalowe rury giêtkie), cyfrowy re-
gulator solarny, grupa pompowa z rota-
metrem*, solarne naczynie przeponowe,
koncentrat p³ynu solarnego 10 kg, zespo³
monta¿owy.

WOLF, TTopSon FF3
Charakterystyka: zestaw solarny
z 3 kolektorami wraz z dwuwê¿ownico-
wym zbiornikiem c.w.u. SEM-1 o pojem-
noœci 300 l
£¹czna ppowierzchnia kkolektorów: 6,9 m2

Akcesoria ddostarczane zz kkolektorami:
osprzêt do monta¿u na dachówkach, 
regulator solarny SM1, zestaw przy³¹-
czeniowy, naczynie wzbiorcze, p³yn obie-
gowy, grupa pompowa, odpowietrznik
mechaniczny i kompensatory.

* cena zale¿na od kursu euro.

kolektory pp³askie-ccieczowe

ok. 111 0000 zz³

ok. 113 0000 zz³*

Ile kkosztuje zzestaw kkolektorów ddla ddomu
zamieszka³ego pprzez 44-oosobow¹ rrodzinê?

ok. 113 0000 zz³

VAILLANT, ppakiet VVTK 5550 ++ VVIH SS 3300
Charakterystyka: zestaw solarny
z 3 kolektorami pró¿niowymi wraz
z dwuwê¿ownicowym zbiornikiem c.w.u.
o pojemnoœci 300 l
£¹czna ppowierzchnia kkolektorów:
3,84 m2

Akcesoria ddo³¹czane zz kkolektorami:
grupa pompowa solarna do uk³adu 
kolektorów, zawiera pompê obiegow¹,
zawór zwrotny, termometry, regulator
przep³ywu i zawór bezpieczeñstwa, 
zawory odcinaj¹ce, naczynie kompensa-
cyjne 35 l, czynnik grzewczy niezamar-
zaj¹cy do obwodów kolektorów, pier-
œcieniowe z³¹czki zaciskowe wraz 
z izolacj¹, separator powietrza, 
odpowietrznik automatyczny do obiegu
solarnego, osprzêt monta¿owy.

PARADIGMA, TTyp CCPC SStar aazzurro
Charakterystyka: zestaw solarny
z 2 kolektorami CPC 14 Star azzurro
wraz ze zbiornikiem c.w.u. Aqua o pojem-
noœci 390 l
£¹czna ppowierzchnia kkolektorów: 5,2 m2

Akcesoria ddo³¹czane zz kkolektorami:
stacja solar STAqua, regulacja solar 
SystaSolar Aqua, zestaw rur falistych
CPC Star, zestaw do pod³¹czenia zbiorni-
ka, automatyczny mieszalnik, ³¹cznik, 
zestaw monta¿owy.

* cena zale¿na od kursu euro.

VIESSMANN, ppakiet VVitosol 2200
+ VVitocell BB100
Charakterystyka: zestaw solarny z kolek-
torem pró¿niowym Vitosol 200 wraz
z podgrzewaczem Vitocell B100 o pojem-
noœci 300 l
Powierzchnia kkolektora: 2,83 m2

Akcesoria ddo³¹czone ddo ssystemu: zestaw
mocuj¹cy, Solar-diviction z pomp¹ obie-
gow¹ PS10, naczynie wzbiorcze, separa-
tor powietrza, pierœcieniowa z³¹czka
z odpowietrznikiem, przewody przy³¹cze-
niowe, czynnik grzewczy Tyfocor, 
regulator Vitosolic 100.

Us³uga monta¿u mo¿e kosztowaæ od ok. 2000 z³, ale najczê-
œciej kszta³tuje siê w cenie ok. 4000 z³. W przypadku, kiedy
automatyka kot³a nie pasuje do automatyki systemu solarne-
go, cena ta mo¿e siêgn¹æ nawet 8000 z³.

ok. 224 0000 zz³

ok. 222 0000 zz³*

ok. 222 0000 zz³

kolektory rrurowe-ppró¿niowe

– ceny brutto –

* urz¹dzenie mierz¹ce prêdkoœæ przep³ywu p³ynów.
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