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Zapotrzebowanie domu na ciep o

mo na zdecydowanie ograniczy ,

poprawiaj c izolacyjno  jego 

przegród zewn trznych. 

Jednak nawet w bardzo energo-

oszcz dnym domu zu ycie energii 

do przygotowania ciep ej wody 

u ytkowej (c.w.u.) nie da si

zbytnio ograniczy , bo ilo

potrzebnej wody zale y po prostu 

od liczby mieszka ców i ich 

nawyków. Ciep o mo na jednak 

pozyska  ze s o ca za pomoc

kolektorów, nie zanieczyszczaj c

rodowiska. Instalacja solarna 

jest niestety do  kosztowna, 

warto wi c dopasowa  j

do potrzeb, by niepotrzebnie 

nie przep aca .

Wykorzysta
s o ce

KolektoryKolektory
s oneczne s oneczne

Jaros aw AntkiewiczJaros aw Antkiewicz

ENERGOOSZCZ DNE INSPIRACJE

Budowa kolektorów
Na rynku wyst puj  przede wszystkim dwa typy kolektorów: p a-

skie oraz pró niowe. Nie mo na powiedzie , e które  z nich s  lep-

sze. Gdy jest zimno, wi cej energii uzyskamy z kolektorów pró nio-

wych, bo one mniej trac  go do otoczenia, jednak latem przewag

maj  kolektory p askie. Za kolektorami p askimi przemawia te  ich 

ni sza cena.

Najwa niejsze, by kolektory by y starannie wykonane, a ich mon-

ta  fachowy – wystarczy cho by z a izolacja rur, by my stracili 

znaczn  cz  pozyskanego ciep a. Zanim kupimy kolektory, najle-

piej poprosi  o przedstawienie symulacji wydajno ci ca ej instalacji 

w poszczególnych miesi cach dla ró nych wariantów proponowa-

nych przez sprzedawc  (np. kolektory p askie/kolektory pró niowe). 

Wówczas b dziemy mogli porówna  spodziewane zyski z kosztami 

inwestycji.

Kolektory p askie

Promieniowanie s oneczne poch aniane jest w nich przez metalo-

w  p yt  nazywan  absorberem, która nagrzewa si  i przekazuje cie-

p o do wype nionych roztworem glikolu rurek umieszczonych na jej 

spodzie. Ogrzany p yn p ynie przewodami do wymiennika ciep a

umieszczonego w zasobniku ciep ej wody, po czym och odzony po-

wraca do kolektora.

Obudowa kolektora musi chroni  go przed uszkodzeniami, dla-

tego od góry przykrywa go tafla szk a odpornego na grad. Obudowa 

zapobiega te  ucieczce ciep a z kolektora do otoczenia, dlatego jest 

izolowana termicznie – najcz ciej we n  mineraln . Sama p yta 

absorbera jest pokryta specjaln  pow ok , która bardzo skutecznie 

poch ania promieniowanie s oneczne, lecz sama wypromieniowu-

je niewiele ciep a.
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Rurowe kolektory pró niowe

Sk adaj  si  z wielu szklanych rur, wewn trz 

których znajduje si  element absorbuj cy pro-

mienie s oneczne. W rurach panuje pró nia, 

która jest niemal doskona ym izolatorem, za-

tem straty pozyskanego przez absorber ciep a

s  znikome.

Absorberem jest najcz ciej:

 metalowa blaszka;

 druga szklana rurka z naniesionymi na 

zewn trzne cianki zwi zkami metali, które 

poprawiaj  absorpcj  promieniowania s o-

necznego;

Ciep o absorber przekazuje albo rurce z gli-

kolem umieszczonej wewn trz szklanej rury, 

albo tzw. ciep owodowi (heat pipe). Nast pnie 

ciep o musi trafi  do instalacji. W tym celu 

poszczególne rury czy „szyn  zbiorcz ” (np. 

rur , przez któr  przep ywa roztwór glikolu). 

Po czenia elementów musz  zapewnia  z jed-

nej strony efektywne przekazywanie ciep a, 

a równocze nie – nie mog  powodowa  nad-

miernych jego strat do otoczenia. Spe nienie 

tych warunków jest trudne. 

Rurowe kolektory pró niowe mog  do

skutecznie wykorzystywa  tak e promienio-

wanie padaj ce na rury z boku, a dodatkowo 

ba
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Budowa kolektora: (a) p askiego; (b) pró niowego z ciep owodem (heat pipe)
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cz sto wyposa a si  je w zwierciad a para-

boliczne skupiaj ce wiat o na absorberze. 

Wykorzystanie kolektorów
Ciep o pozyskane z instalacji solarnej mo e

by  wykorzystane na dwa sposoby:

 do podgrzania ciep ej wody u ytkowej 

(c.w.u.);

 do dogrzewania pomieszcze .

Kolektory musz  jednak zawsze wspó pra-

cowa  z innym ród em ciep a – zwykle ko-

t em grzewczym, bo nie s  w stanie w pe ni, 

przez ca y rok, zaspokoi  zapotrzebowania 

na ciep o. Ich zastosowanie warto uwzgl d-

ni  ju  na etapie projektowania domu, bo 

nie ka da instalacja do ogrzewania pomiesz-

cze  i przygotowywania c.w.u. b dzie dobrze 

wspó pracowa  z instalacj  solarn .

Przygotowanie c.w.u.

Pojemno  zasobnika. Instalacja, w któ-

rej kolektory s u  do przygotowania c.w.u., 

musi by  wyposa ona w do  du y za-

sobnik. Trzeba o tym pami ta , bo nie 

w ka dym projekcie domu przewidzia-

no na niego do  miejsca. Za typowe uzna-

je si  zu ycie 50 l c.w.u. na osob  w ci gu 

doby, gdy jej temperatura wynosi ok. 45°C. 

Czteroosobowa rodzina potrzebuje wi c ok. 

200 litrów wody. Pojemno  zasobnika po-

winna by  jednak ok. 1,5 raza wi ksza ni

dobowe zu ycie c.w.u., inaczej wystarczy 

kilka pochmurnych godzin, by zabrak o

nam gor cej wody. Dla czteroosobowej ro-

dziny zasobnik powinien mie  wi c 300 l. 

W instalacjach zasilanych tylko przez ko-

cio  grzewczy zasobniki s  mniejsze, maj

150–200 l, gdy kocio  jest jednofunkcyjny, 

je li za  kocio  jest dwufunkcyjny (mo e

podgrzewa  wod  przep ywowo), to dla pe -

nego komfortu wystarcza kilkudziesi cio-

litrowy zasobnik, ale mo na z niego nawet 

ca kowicie zrezygnowa , je li nie stosujemy 

cyrkulacji c.w.u.

Korzystaj c z kot a grzewczego ze stosun-

kowo niedu ym zasobnikiem, mo emy w ra-

zie konieczno ci bardzo atwo zwi kszy  do-

st pn  ilo  gor cej wody – podnosimy jej 

temperatur  w zasobniku, np. do 60°C, a za 

pomoc  baterii czerpalnych dodajemy do niej 

wi cej zimnej. 

Instalacja solarna nie daje takich mo li-

wo ci – maksymalna temperatura wody za-

le y od intensywno ci promieniowania s o-

necznego oraz w mniejszym stopniu od 

budowy i wielko ci kolektorów.

Rodzaj zasobni-

ka. W stosunku do 

pojemno ci zbiorni-

ka powierzchnia w -

ownicy w zasobniku 

powinna by  wi k-

sza ni  w typowym 

zasobniku wspó pra-

cuj cym tylko z ko-

t em. To konieczne, 

gdy  instalacja solar-

na zaczyna ogrzewa

wod , gdy ró nica 

temperatury pomi -

dzy p ynem solar-

nym a wod  wynosi 

zaledwie ok. 6°C, je-

li w ownica b dzie 

ma a, to wymiana 

ciep a b dzie wów-

czas nieefektywna.

Poza sezonem letnim kolektory cz sto je-

dynie wst pnie podgrzewaj  wod , np. od 

+10°C (temperatura wody wodoci gowej)

do +30°C, dalsze podgrzanie do u ytecznej 

temperatury co najmniej 40°C zapewnia ko-

cio  grzewczy (lub. np. grza ka elektryczna).

W zwi zku z tym najcz ciej stosowane 

s  zasobniki z dwiema w ownicami: 

– doln , która ma bezpo redni kontakt 

z zimn  wod  wodoci gow , zasila instala-

cja solarna; 

– górn , która dogrzewa wst pnie pod-

grzan  przez doln  w ownic  wod  do 

u ytecznej temperatury, zasila kocio .

Takie rozwi zanie jest jednak niedosko-

na e. Szczególnie w okresach, gdy woda 

jest dodatkowo podgrzewana przez kocio ,

jej temperatura w pobli u dolnej w owni-

cy mo e by  nawet wy sza ni  temperatu-

ra p ynu solarnego i wynosi  np. 40°C. Je li 

nie zu yjemy ciep ej wody, albo ona sama 

nie ostygnie, instalacja solarna zacznie pra-

cowa  dopiero gdy temperatura czynnika 

roboczego w kolektorze przekroczy 45°C. 

W sezonie grzewczym, gdy s o ca jest nie-

wiele, oznacza to, e nie wykorzystamy 

znacznej cz ci jego energii.

Alternatywnym rozwi zaniem jest zasto-

sowanie dwóch po czonych szeregowo za-

sobników, ka dego wyposa onego w jedn

w ownic :

– do pierwszego z nich trafia zimna woda 

wodoci gowa i jest wst pnie podgrzewana 

przez w ownic  zasilan  przez kolektory;

– do drugiego wp ywa za  wst pnie pod-

grzana woda i w razie konieczno ci jest tam 

dalej ogrzewana przez w ownic  po czo-

n  z kot em.

W takiej sytuacji, niezale nie od tego jak 

bardzo zostanie podgrzana woda w dru-

Energooszcz dne inspiracje

Elementy instalacji solarnej: kolektory, grupa pompowa, sterownik, zasobnik itp. – ich parametry musz

by  do siebie ci le dopasowane
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Dwa zasobniki jednow ownicowe mog  by  nieco efektywniejszym rozwi -

zaniem ni  jeden zbiornik dwuw ownicowy

zimna woda 

wodoci gowa

kocio

grzewczy

woda 

podgrzana 

przez kolektory

woda 

dogrzana 

przez kocio
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gim zasobniku, w pierwszym z nich tem-

peratur  podnosi tylko rozgrzany czyn-

nik roboczy p yn cy z kolektora, je li ma 

on np. +30°C, to i temperatura wody nie b -

dzie wy sza. Za  ka de zaczerpni cie wody 

otwiera dop yw zimnej wody wodoci gowej

(ok.+10°C), co pozwala wykorzysta  ciep o

nawet ze stosunkowo s abo ogrzanych ko-

lektorów.

Warto zauwa y , e pojemno  drugie-

go zbiornika mo e by  zdecydowanie mniej-

sza ni  pierwszego. W zasadzie wst pnie 

podgrzana woda mo e by  potem dogrzewa-

na nawet w sposób przep ywowy, warto to 

rozwa y  szczególnie, je li do przygotowa-

nia c.w.u. zamierzamy wykorzysta  energi

elektryczn .

Dogrzewanie pomieszcze

W polskich warunkach klimatycznych in-

stalacja solarna mo e jedynie wspomaga

inne urz dzenie grzewcze – b dzie dogrze-

wa  pomieszczenia wiosn  i jesieni , jednak 

zim , gdy ciep a potrzebujemy najwi cej, jej 

mo liwo ci b d  zbyt ma e.

W sezonie grzewczym temperatura wody 

podgrzanej przez kolektory b dzie si ga

co najwy ej 40–50°C, ogrzewanie musi by

wi c niskotemperaturowe, p aszczyzno-

we, czyli pod ogowe, cienne lub sufitowe. 

Typowe grzejniki cienne musia yby mie

bardzo du  powierzchni , co oczywi cie 

znacz co podnosi oby koszt wykonania in-

stalacji, a ponadto bardzo utrudnia oby 

aran acj  pomieszcze .

Powierzchnia kolektorów. W instala-

cji s u cej tak e do dogrzewania pomiesz-

cze  powierzchnia kolektorów musi by

znacznie wi ksza ni  gdyby tylko podgrze-

wa y c.w.u. – zwykle przyjmuje si , e 1 m2

powierzchni kolektora przypada na 5 m2

ogrzewanej powierzchni. Oznacza to wi c, 

e dla domu o powierzchni 150 m2 potrze-

bujemy ok. 30 m2 powierzchni kolektorów. 

Do podgrzania za  tylko ciep ej wody dla 

4 osób w takim domu projektuje si  zaled-

wie 6–8 m2 kolektorów.

Zastosowanie kolektorów do ogrzewania 

domu trzeba wi c dobrze przemy le  pod 

wzgl dem ekonomicznym. Tym bardziej e

w takiej sytuacji lepiej sprawdzaj  si  ko-

lektory pró niowe, które efektywniej ni

p askie pracuj , gdy temperatura otoczenia 

jest niska, jednak s  od nich dro sze.

Zagospodarowanie nadmiaru ciep a.

Poza wy szymi kosztami inwestycji z du

instalacj  w domu jednorodzinnym wi -

e si  jeszcze problem sezonowego zagospo-

darowania nadmiaru ciep a wytwarzanego 

przez kolektory.

Latem, przy du ym nas onecznieniu, ko-

lektory pracuj  najefektywniej, jednak cie-
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Solarne ogrzewanie 

wody basenowej 

Instalacja solarna ogrzewaj -

ca wod  w basenie cz sto s u y

tak e do przygotowania ciep ej wody 

oraz wspomagania ogrzewania. Wynika 

to st d, e ta dodatkowa opcja powoduje 

tylko nieznaczne zwi kszenie powierzchni ko-

lektorów s onecznych. 

Ilo  kolektorów zale y od rodzaju basenu (ze-

wn trzny czy wewn trzny) oraz od jego powierzch-

ni (najwi cej ciep a basen traci przez powierzchni

wody). 

Zak adaj c, e basen wewn trzny ma powierzchni  32 

m2, a woda b dzie w nim podgrzewana do temperatury 

25–26°C, nale y zamontowa  oko o 13 m2 powierzchni p askich 

kolektorów s onecznych. W przypadku basenów zewn trznych najcz ciej przyjmuje si , e powierzchnia kolektorów powinna by , co najmniej równa 

po owie powierzchni basenu. Je li zatem przyjmiemy basen o tej samej powierzchni co poprzednio czyli 32 m2, to powierzchnia p askich kolektorów po-

winna wynie  ok.16 m2.

W przypadku braku odbioru ciep a przez basen nale y przewidzie  dodatkowy odbiór ciep a z kolektorów s onecznych. Np. przyjmuj c, i  1m2 p askie-

go kolektora mo e wygrzewa  ok. 60 litrów wody – eby nie mie  problemu z przegrzewami w uk adzie solarnym powinni my w przypadku naszego przy-

k adu – dla basenu wewn trznego posiada  zasobnik solarny o pojemno ci ok. 600 litrów, w przypadku basenu zewn trznego zasobnik powinien mie

pojemno  rz du 800 litrów.

Przy zastosowaniu zasobników buforowych do instalacji c.o. mo liwe jest te  wspomaganie centralnego ogrzewania kolektorami s onecznymi.

W przypadku, gdy nie wspomagamy centralnego ogrzewania uk adem solarnym – mo na zastanowi  si  nad tym, aby na czas niewykorzystywania 

kolektorów do grzania albo je przykrywa  albo wr cz spu ci  p yn solarny z uk adu solarnego.

www.junkers.pl
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p o jest wówczas potrzebne tylko do przy-

gotowania c.w.u. i dla typowej rodziny 

zu ywaj cej w ci gu doby 200–300 l gor cej 

wody jest go zbyt du o. 

Tego problemu nie ma, je li kolektory pod-

grzewaj  tak e wod  w basenie lub dom s u-

y latem jako pensjonat dla turystów, którzy 

zu ywaj  zwykle du o ciep ej wody.

Zreszt  nawet w ma ych instalacjach so-

larnych mo e pojawi  si  problem z nad-

wy kami ciep a. Dzieje si  tak np. gdy do-

mownicy wyjad  latem na wczasy i z ciep ej

wody nikt nie korzysta. Dlatego niektórzy 

producenci przewiduj  tak e taki tryb pracy 

urz dze , gdy czynnik roboczy kr y

w instalacji równie  noc , gdy temperatura 

na zewn trz jest ni sza od temperatury wody 

podgrzanej za dnia, wówczas ciep o jest po-

przez kolektor oddawane do otoczenia.

Kolektory s oneczne i pompa ciep a. 

Zarówno pompa ciep a, jak i kolektory do-

grzewaj ce pomieszczenia najlepiej wspó -

pracuj  z niskotemperaturowym ogrzewa-

niem p aszczyznowym 

(najcz ciej pod ogo-

wym).

Dzi ki pompie cie-

p a mo na ponad-

to rozwi za  problem 

„nadprodukcji” cie-

p a przez instalacj  so-

larn . Jego nadmiar 

jest latem przekazywa-

ny do gruntu (ew. sta-

wu), z którego w zimie 

pompa czerpie ciep o. 

Grunt pe ni wi c rol

akumulatora ciep a pozyskanego z energii 

s onecznej.

Ustawienie kolektorów
Najkorzystniejsze jest ustawienie kolekto-

rów na po udnie. Ich odchylenie na wschód 

lub zachód nale y zrównowa y , nieco 

zwi kszaj c ich powierzchni . Stopie  ko-

rekcji powinien dobra  projektant instalacji 

(doradca techniczny).

Wa ny jest tak e k t nachylenia kolekto-

rów w stosunku do poziomu – zmieniaj c

go, wp ywamy na uzysk energii w poszcze-

gólnych porach roku (od pory roku zale y

k t padania promieni s onecznych).

Zalecane k ty nachylenia s  nast puj ce:

 do 30° – je li zale y nam na wykorzysta-

niu kolektorów g ównie latem, bo np. pod-

grzewamy wówczas wod  w basenie albo 

prowadzimy pensjonat, do którego wi k-

szo  go ci przyje d a latem. Lepiej zasto-

sowa  kolektory p askie; 

 ok. 50° to najcz stsze rozwi zanie, dobre 

gdy kolektory podgrzewaj  c.w.u. dla kilku 

osób. Zapewnia zwi kszenie uzysku ener-

gii wiosn  i jesieni , zim  za  i tak mo li-

wo ci kolektorów s  bardo ma e, natomiast 

latem mamy raczej nadmiar ciep a do wy-

korzystania. Ze wzgl du na cen  lepiej wy-

bra  kolektory p askie, cho  pró niowe 

b d  nieco wydajniejsze; 

 80°–90° – gdy przede wszystkim chce-

my uzyska  jak najwi cej ciep a w sezonie 

grzewczym (dogrzewanie pomieszcze ).

Taka instalacja b dzie musia a by  zdecy-

dowanie wi ksza ni  typowa, co przy oka-

zji zrównowa y wp yw niekorzystnego 

latem ustawienia kolektorów, gdy potrze-

bujemy tylko c.w.u. W tym przypadku uza-

sadnione jest stosowanie tylko kolektorów 

pró niowych.

Certyfikaty i podstawowe 
parametry
Porównanie ró nych urz dze  ma sens tyl-

ko wtedy, gdy procedura ich testowania by a

taka sama (zgodna z t  sam  norm ), a ba-

danie przeprowadzono rzetelnie. Niezale ne

o rodki badawcze prowadz  takie badania 

na yczenie producentów i przyznaj  certy-

fikaty, z których najpopularniejszy jest tzw. 

Solar Keymark. 

Uwaga! Zawsze pro my o udost pnie-

nie szczegó owych wyników bada  – dwa 

urz dzenia mog  znacz co si  ró ni , cho

oba b d  spe nia  pewne minimalne 

wymagania i uzyskaj  certyfikat. Ponad-

to wyników bada  nie mo na bezpo red-

nio przek ada  na praktyk  eksploatacyjn

– rzeczywiste warunki pracy naszej 

instalacji mog  znacz co odbiega  od stan-

Najrozs dniejszym rozwi zaniem b dzie 

zakup gotowego, standardowego zestawu 

opartego na kolektorach p askich. Parametry 

wszystkich cz ci (kolektorów, zasobnika, 

grupy pompowej, naczynia wzbiorczego, 

sterownika) zestawu s  optymalnie dopa-

sowane, wi kszo  elementów jest ponad-

to ju  zmontowana, a ca o  tak zaprojekto-

wana, by zajmowa a jak najmniej miejsca. 

Mniejsze jest prawdopodobie stwo pope -

nienia b dów przez instalatora, a niektórzy 

producenci na takie zestawy oferuj  nawet 

d u sz  gwarancj  ni  ta obowi zuj ca przy 

zakupie poszczególnych elementów.

Instalacja zapewni wystarczaj c  ilo  cie-

p ej wody w okresie od pó nej wiosny do je-

sieni. To najta sze rozwi zanie, niekiedy wy-

bierane tak e, gdy c.w.u. jest podgrzewana 

stosunkowo tanio przez kocio  na paliwo sta-

e. Kolektory s  bardziej ekologiczne, a po-

nadto unikamy niedogodno ci zwi zanych z 

obs ug  kot a poza sezonem grzewczym.

Przygotowanie 
c.w.u. dla 4–5 osób

Dla niewielkiej rodziny wystarcza ma y zestaw 

z 2–3 kolektorami

 Ustawienie kolektorów na niezale nej konstruk-

cji a nie na dachu pozwala optymalnie dobra  ich 

k t nachylenia

fo
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dardowych, w których przeprowadza si

testy. 

Najwa niejsze parametry kolektorów 

przedstawiono poni ej.

Wspó czynnik przenikania ciep a – li-

niowy oraz kwadratowy – im s  mniejsze, 

tym lepiej. Okre laj  skuteczno  izolacji 

termicznej urz dzenia. Bywaj  ró nie nazy-

wane i oznaczane (najcz ciej „a1” „a2”), ale 

bardzo charakterystyczne s  jednostki: 

W/(m2·K) oraz W/(m2·K2)

Sprawno  optyczna – im wy sza, tym le-

piej. To maksymalna sprawno  kolektora 

uzyskiwana, gdy jego temperatura jest rów-

na temperaturze otoczenia (zatem nie ma 

ucieczki ciep a). Wielko  ta wskazuje, jaka 

cz  docieraj cej do kolektora energii s o-

necznej zostanie zamieniona na ciep o – 

z uwzgl dnieniem zarówno parametrów ab-

sorbera, jak i wp ywu  os aniaj cej go szyby. 

Sprzedawcy zamiast sprawno ci optycznej 

ch tnie eksponuj , robi ce na laikach wi k-

sze wra enie, parametry samego absorbe-

ra: wspó czynnik absorpcji przekraczaj cy 

95% oraz niski, poni ej 5%, wspó czynnik 

emisji, sugeruj c, e porównanie tych war-

to ci okre la sprawno  ca ego urz dzenia. 

Jednak o ile ró nice w sprawno ci optycz-

nej s  du e pomi dzy poszczególnymi urz -

dzeniami, to parametry absorberów s  nie-

mal identyczne.

Kolektory p askie maj  wy sz  sprawno

optyczn  ni  pró niowe, dlatego w sezonie 

letnim mog  by  efektywniejsze, bo wówczas 

ich gorsza izolacja cieplna traci na znaczeniu.

Powierzchnia kolektora – im wi ksza, 

tym lepiej. Najcz ciej podawana jest po-

wierzchnia absorbera oraz powierzchnia 

apertury, czyli powierzchnia, z której pro-

mieniowane s oneczne pada na absorber. 

W kolektorach p askich ró nice pomi dzy 

tymi dwoma wielko ciami s  znikome, ale 

w kolektorach rurowych z lustrem parabo-

licznym powierzchnia apertury jest znacz-

nie wi ksza od powierzchni absorbera (sku-

pia si  na nim promieniowanie z du ej 

powierzchni). Najlepiej je li producent po-

daje inne parametry, np. uzysk energii 

z 1 m2 kolektora, bazuj c na powierzchni 

apertury, bo w odniesieniu do rurowych ko-

lektorów pró niowych przyj cie powierzch-

ni absorbera prowadzi do sztucznego zawy-

enia wyników.

Uwaga! Producenci cz sto podaj  te  po-

wierzchni  zabudowy – warto na ni  zwró-

ci  uwag , bo informuje o tym, ile miejsca 

zajmie kolektor na dachu lub cianie.

Potwierdzony certyfikatem roczny uzysk 

energii z 1 m2 powierzchni kolektora – im 

jest wy szy, tym lepiej, trzeba jednak od 

razu sprawdzi , jak by  liczony. Bardzo cz -

sto producenci podaj  warto ci uzyskane 

dla lokalizacji w Niemczech (Würzburg), 

a w polskich warunkach, ze wzgl du na 

cz sto ni sz  temperatur  otoczenia, zwy-

kle b d  one mniejsze. Nie mniej istotne jest 

okre lenie, jak  cz  rocznego zapotrzebo-

wania na c.w.u. pokrywa a instalacja. Je li 

by o np. tylko 30%, to wystarczy o mniej 

kolektorów, a uzysk z 1 m2 by  wi kszy ni

w wi kszej instalacji wykorzystuj cej ten 

sam model kolektorów, ale zaprojektowa-

nej tak, by pokrywa a 60% zapotrzebowania 

rocznego.  

Kompletna instalacja solarna przygotowuj ca c.w.u. dla 4–5 osób kosztuje kilkana cie tysi -

cy z otych, z czego koszt samych kolektorów to ok. 50%. Mo na si  spodziewa , e ró nice w cenie 

urz dze  p askich i pró niowych z czasem b d  male , ale obecnie za instalacj  z kolektorami 

pró niowymi zap acimy co najmniej 25% wi cej.

W typowym domu jednorodzinnym, gdzie wody zu ywa si  stosunkowo niewiele, instalacja solarna 

zmniejszy zu ycie energii do podgrzania c.w.u. o ok. 2500 kWh rocznie. Nawet je li woda podgrze-

wana jest pr dem elektrycznym (najdro szym no nikiem), to przy obecnych cenach, zaoszcz dzi-

my ok. 1200 z  rocznie. Na zwrot kosztów inwestycji b dziemy wi c czeka  ponad 10 lat (chy-

ba e konwencjonalne no niki energii b d  dro e  bardzo szybko). A czas eksploatacji kolektora 

szacowany jest na 15–20 lat.

W przeciwie stwie do wielu krajów europejskich w Polsce nie atwo uzyska  dofinansowanie, tym 

bardziej, e zlikwidowano gminne i powiatowe fundusze ochrony rodowiska. Przede wszystkim 

trzeba sprawdzi , czy w adze gminne lub powiatowe uzyska y jakie rodki na dofinansowanie tego 

rodzaju inwestycji – nie ma tu jednolitych zasad w skali kraju. Szanse na dotacje wzrastaj  np. je li 

realizowany jest tzw. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – czyli zanieczyszcze  powodowanych 

przez ma e domowe kot ownie.

Jesieni  ma ruszy  tak e program dotacji dla inwestorów indywidualnych finansowany ze rod-

ków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, obecnie to jednak do-

piero powstaj cy projekt.

Dodatkowe mo liwo ci daje dzia anie zbiorowe. W adze lokalne, ale tak e stowarzyszenia powo-

ane przez samych mieszka ców, mog  stara  si  o pieni dze pochodz ce np. z Regionalnych 

Programów Operacyjnych (to fundusze unijne). Wyst puj  wówczas w imieniu du ej grupy za-

interesowanych inwestycj  mieszka ców. Uda o ju  si  uzyska  tego rodzaju dotacje si gaj ce

85% warto ci inwestycji.

Ile kosztuje „darmowa energia”?

 Termoizolacyjna pianka na rurze cz cej ko-

lektory w bateri . Na praktyczne osi gi instalacji 

ogromny wp yw ma staranno  jej wykonania

fo
t.
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