
Nie ma co si  czarowa  – kolektory s o-

neczne s wietnym sposobem na ciep

wod  w domu lub basenie, ale nie nasta-

wiajmy si  na obni enie rachunków za

ogrzewanie. Kolektory s  zbyt drogie

w stosunku do uzyskiwanych dzi ki

nim rocznych oszcz dno ci. Sytuacja

powoli zmienia si  dzi ki – na razie

jeszcze nielicznym – dop atom instytu-

cji promuj cych wykorzystywanie odna-

wialnych róde  energii. Dlatego, kiedy

tylko pojawi si  pomys  za o enia ko-

lektorów, powinni my sprawdzi

wszystkie mo liwo ci dofinansowania,

pocz wszy od urz du gminy, po ekolo-

giczne fundacje. W wielu przypadkach

mo emy uzyska  preferencyjne kredyty

nawet na 100 proc. inwestycji albo

zwrot kosztów do 50 proc. Daleko nam

jeszcze do Niemiec, gdzie od wielu lat

kolektory wida  na nowych, ale te , bar-

dzo starych domach. Tam jednak sys-

tem dop at obejmuje wi kszo  inwe-

stycji ekologicznych. 

W Polsce sytuacja te  si  poprawia.

W ostatnich dwóch latach ceny kolek-

torów stan y w miejscu, a nawet nieco

spad y. Za to zdecydowanie stania y

us ugi zwi zane z monta em – dzisiaj

kolektor jest w stanie zamontowa  prze-

szkolony dekarz, a specjalista z firmy

przyje d a tylko na rozruch i podbicie

gwarancji.

Ile wyci gnie kolektor?
Kolektory s oneczne u ywane s  najcz -

ciej do podgrzewania c.w.u – rzadziej

do wspomagania centralnego ogrzewa-

nia. W polskim klimacie oparcie syste-

mu grzewczego jedynie na takim roz-

wi zaniu jest niewystarczaj ce, ponie-

wa  nie pozwala pokry  zapotrzebowa-

nia na ciep o i c.w.u. Instalacja musi

by  po czona z innym ród em ciep a.

Zastosowanie kolektorów pozwala za-

oszcz dzi  ok. 70 proc. kosztów ogrza-

nia ciep ej wody albo ok. 20 proc. ciep a

do ogrzewania. W sezonie letnim, kiedy

promieniowanie s oneczne jest du e,

oszcz dno ci na podgrzewaniu c.w.u.

mog  si ga  nawet 100 proc. 

P asko – prosto i tanio
Na rynku dost pne s  dwa rodzaje ko-

lektorów s onecznych: cieczowe – p as-

kie oraz rurowe – pró niowe. Du ym

zainteresowaniem ciesz  si  proste

w konstrukcji kolektory p askie. Zbu-

dowane s  z jednej lub kilku, specjalnie

ukszta towanych, rurek umieszczonych

na blasze i materiale izolacyjnym, 

przykrytych pow ok  absorpcyjn  i szy-

b . Szyba powinna by  wykonana ze

szk a o niskiej zawarto ci tlenków ela-

za. Nieco dro sze kolektory z szyb

pryzmatyczn  s  wydajniejsze, a ze

szk em hartowanym odporniejsze na

uszkodzenia mechaniczne, np. gradobi-

cie. Nie stosuje si  pokryw z tworzyw

sztucznych – szybko niszcz  si  pod

wp ywem wysokich temperatur i s  po-

datne na zarysowania, które zmniejszaj

przepuszczalno  promieni s onecznych.

Najwa niejsz  cz ci  kolektora jest ab-

sorber. To on poch ania i przekazuje cie-

p o. Wykonany mo e by  z miedzi, mo-

si dzu lub aluminium. Pokryty jest po-

w ok  absorbuj c  (nieselektywna – do-

brze absorbuje i emituje ciep o) lub emi-

tuj c  (selektywna – dobrze absorbuje

i jednocze nie ogranicza emisj  ciep a).

Pow oki absorbuj ce wykonane s  z czar-

nych lakierów. Emituj ce powstaj  w wy-

niku galwanicznego na o enia czarnego

162 2 0 0 7 1−2

W przegl dzie

znajduj  si  zestawy

solarne do podgrzewania

c.w.u. dla 4-osobowej

rodziny w cenie

od 6587 z

do 22 216 z  brutto

W Polsce jest ok. 1000 godzin s onecznych rocznie. 

Dla w a cicieli kolektorów mo e to oznacza   oszcz dno ci

kosztów przygotowania ciep ej wody u ytkowej do 70 proc.

lub ogrzewania do 20 proc.

Czyli, co tak naprawd  powiniene  wiedzie , zanim wydasz
pieni dze na kolektory s oneczne.

ANNA OOLSZEWSKA-KKRYSZTOFIAK, AANETA DDEMIANOWICZ

Doboru kolektorów najlepiej dokonywa  ze

sprzedawc , który jest jednocze nie do-

radc  technicznym. Pierwsze konsultacje

mog  si  odbywa  w sklepie lub mailowo.

Trzeba jednak udost pni  specjali cie plan

sytuacyjny, na którym pokazano ustawienie

domu wzgl dem stron wiata i dokumenta-

cj , na której wida  dach (rzut dachu albo

widoki elewacji). Je li ju  decydujemy si

na zakup, fachowiec powinien przyjecha

na wizj  lokaln . Wtedy te  mo emy zapy-

ta  go o ca kowity koszt inwestycji –

oprócz ceny zestawu b dziemy musieli za-

p aci  za osprz t, monta  i rozruch. 

Wybieraj c najlepsze dla naszego domu

kolektory sprzedawca uwzgl dni k t na-

chylenia po aci dachu i jej ustawienie

wzgl dem stron wiata. Mo e si  okaza ,

e warunki s  dla kolektorów tak niesprzy-

jaj ce, i  zamiast urz dzenia p askiego,

trzeba b dzie za o y  znacznie dro szy ze-

staw pró niowy (cena mo e wzrosn  na-

wet o 100 proc.). Znaczne ró nice w cenie

s  te  mi dzy kolektorami montowanymi

poziomo ( jeden obok drugiego) i  pionowo

( jeden nad drugim). 

Ceny zestawów pionowych podnosi spe-

cjalna konstrukcja obudowy. Dlatego naj-

pierw warto rozwa y  kupno kolektorów
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9308 z / 11 355 z
POLSKA EKOLOGIA
system solarny 
z kolektorem Solar 2510

zestaw solarny z 3 kolektorami
pionowymi, p askimi cieczowymi
z zasobnikiem c.w.u. 
o pojemno ci 250 l

7599 z / 9270 z
WATT
CPC HT 300

zestaw solarny 
z dwoma pionowymi 
kolektorami
pró niowymi
WATT CPC 9  wraz 
z dwuw ownicowym
zasobnikiem c.w.u. 
o pojemno ci 300 l

powierzchnia cczynna kkolektora: 1,93 m2

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: uchwyt dachowy alumi-
niowy, korki czujnika temperatury, p yn do kolektorów, odpo-
wietrznik z zaworem kulowym i trójnikiem, z czki zacisko-
we, za lepki, regulator z dwoma czujnikami temperatury
i jedn  pomp , naczynie wzbiorcze i w  do jego pod cze-
nia, otulina Aeroflex.

powierzchnia cczynna kkolektorów: 2,19 m2

akcesoria ddostarczanie ww ppakiecie: m.in. system
po czeniowy, grupy pompowe z rotametrem, 
naczynia przeponowe 10 bar, cyfrowe regulatory
temperatury z regulacj  obrotów pompy solarnej,
cena nie zawiera zestawu monta owego
(ok. 1 tys. z ).

7500 z / 9150 z
ARKA
zestaw solarny Solar 2/250

zestaw solarny
z dwoma kolektorami 
p askimi KS 2000S i zasobnikiem
c.w.u. o pojemno ci 250 l

6999 z / 8539 z
HEWALEX
3S/300

Zestaw solarny z trzema kolektorami 
p askimi KS 2000 S oraz podgrzewaczem
HT 300 ERR

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: profil maskuj cy KS,
zestaw przy czeniowy kolektora, zestaw pompowo-ste-
rowniczy, pompa r czna do nape nienia instalacji, zespó
naczynia przeponowego, zestaw przy czeniowy podgrze-
wacza, otulina Armaflex do izolacji orurowania 18/9, p yn
do nape nienia instalacji Ergolid Eko.

powierzchnia cczynna kkolektora: 3,4 m2

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: m.in. zespó  pompo-
wy, komplet mocowa  kolektorów na dachu, rubunek
kolektora, korek za lepiaj cy do kolektora, korek czujni-
ka temperatury, elastyczne przy cza, separator powie-
trza, r czna pompa do nape niania instalacji.

6878 z / 8391 z
WOLF
TopSon F3

Zestaw solarny z pionowym 
kolektorem p askim wraz 
z zasobnikiem dwuw ownicowym
SEM-1
o pojemno ci 300 l

wybieramy kolektory dla 4-osobowej rodziny

poziomych, a dopiero gdy wyliczymy, e si

nie zmieszcz  – po a  mo e by  za w ska

albo mie  zbyt wiele za ama  – kupi  bate-

rie pionowe.

Je eli decyzj  o zastosowaniu kolektorów

podj li my przed budow  domu albo cho-

cia  przed u o eniem pokrycia,  mo emy

kupi  kolektory montowane w dachu (pod

kolektorem nie ma pokrycia). Fachowcy

uwa aj , e jest to korzystniejsze dla

szczelno ci po aci i znacznie atwiejsze do

wykonania. Inwestorzy boj  si , e gdyby

chcieli zrezygnowa  z urz dzenia, to po je-

go zdj ciu zostanie "dziura" w dachu. Jest

to argument, bo nawet je eli zostawimy za-

pas materia u pokryciowego do pó niejsze-

go u o enia, to mo e on mie  inny kolor ni

pokrycie, które le a o na dachu jaki  czas.

Jednak realnie – raz po o one na dachu

kolektory zostaj  tam do ich zniszczenia,

wi c nie ma si  czego obawia . Instalacje

do u o enia na dachu (czyli ju  po zako -

czeniu uk adania pokrycia) s  nieco dro -

sze.

Uwaga! Zawsze trzeba zapyta  sprzedaw-

c , czy automatyka systemu solarnego pa-

suje do automatyki naszego kot a. Je li tak

nie b dzie, cena pod czenia kolektorów

wzrasta dwukrotnie.

fo
t.
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5399 z / 6587 z
ULRICH
Solarset 220 SYSx2 

zestaw solarny z kolektorem rurowym
Solarglass SG 1800/24 i podgrzewaczem
wody Wasserlux 220l

powierzchnia cczynna kkolektora: 2,3 m2

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: osprz t do monta u na da-
chu p askim, zestaw przy czeniowy do instalacji, kompensa-
tory do czenia kolektorów, naczynie wzbiorcze, p yn obiego-
wy, grupa pompowa, przy cza elastyczne, odpowietrznik
mechaniczny.

  rie?

powierzchnia cczynna kkolektora: 3,9 m2

akcesoria ddost pne ww ppakiecie: grupa solarna z grup  bez-
piecze stwa i regulatorem, solarne przeponowe naczynie
wzbiorcze 18 l, solarny odpowietrznik automatyczny 3/8",
rury nierdzewne do solarów z izolacj  INOX Solar 1", 2 x
12,5 mb, p yn solarny 20 l.
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18 210 z / 22 216 z
VIESSMANN
system solarny 
z kolektorem Vitosol 200

zestaw solarny z kolektorem pró niowym oraz
podgrzewaczem wody Vitocell  – B100

16 317 z / 19 973 z
STIEBEL ELTRON
zestaw HEWELIUSZ

zestaw solarny z dwoma kolektorami
p askimi typu SOL 27 plus

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: rama monta owa,
uchwyty dachowe, zespó  pompowy z pomp , naczynie
przeponowe, koncentrat czynnika grzewczego z zasob-
nikiem c.w.u. z wbudowanym agregatem do odzysku
ciep a z powietrza.

powierzchnia cczynna kkolektora: 3 m2

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: zestaw mocuj cy, 
Solar – diviction z pomp  obiegow , naczynie wzbior-
cze, separator powietrza, pier cieniowa z czka z odpo-
wietrznikiem, przewody przy czeniowe, czynnik grzew-
czy „tyfocor”, regulator Vitosolic 100.

11970 z / 14603 z
AC PRIM
SWS – 5/300

zestaw solarny z dwoma 
kolektorami p askimi
i zbiornikiem Pro Clean 
400 l do podgrzania c.w.u.

11 578 z / 14 125 z
PARADIGMA
AquaPakiet CPC 40 
Allstar/ Aqua 190

Zestaw solarny dla 3-4 osób z kolektorem
pró niowym oraz zasobnikiem c.w.u. 
o pojemno ci 190 l.
Nowo ! Uk ad solar 
pracuj cy na wodzie 
zamiast p ynu
niezamarzaj cego

powierzchnia cczynna kkolektora: 4 m2

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: Regulacja SystaSo-
lar Aqua, stacja solar Statua, zestaw monta owy –
dach ko ny/dach p aski/ ciana, zestaw w y falistych
do przej cia przez dach, zestaw pod czenia zbiornika,
automatyczny mieszalnik c.w.u.

powierzchnia cczynna kkolektora: 5,1 m2

akcesoria ddost pne ww ppakiecie: stacja solarna SD 20-R,
p yn solarny (24 l), naczynie wzbiorcze SAG 24-R, ze-
staw czeniowy do SAG, mieszacz wody u ytkowej

10 030 z / 12 236 z
WASSERMANN II
zestaw solarny z kolektorem
PK-03

zestaw solarny z dwoma kolektorami
i zasobnikiem c.w.u. pojemno ci 400 l 
powierzchnia czynna 
kolektorów: 5,7 m2

9990 z / 12 188 z
NIBE BIAWAR
zestaw Solaris Comfort

Zestaw solarny z 3 kolektorami
pró niowymi,
zasobnikiem c.w.u. Mega Solar 300 l

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: zespó  pompowy,
regulator solarny, naczynie przeponowe 24 l, odpo-
wietrznik automatyczny, z czki elastyczne, uchwyty
monta owe, p yn solarny 20 l.

akcesoria ddostarczane ww ppakiecie: stela  do monta u
kolektorów, grupa solarna. Naczynie wyrównawcze
18l, kompletne przy cze do naczynia wyrównawczego, 
sterownik mikroprocesorowy, ciecz
solarna – 15 l (koncentrat).

chromu lub tlenków tytanu. Lepsze, ale

i dro sze s  kolektory maj ce pow oki

emituj ce – sprawiaj ce, e wydajno  ko-

lektora mo e zwi kszy  si  nawet

o 50 proc. Do izolacji kolektora stosuje

si  we n  mineraln  lub poliuretan – naj-

lepiej grubo ci ok. 50 mm. Wszystkie ele-

menty kolektora umieszczone s  w obu-

dowie (najcz ciej aluminiowej). Kolek-

tory p askie zamieniaj  promieniowanie

s oneczne w ciep o, które czynnik roboczy

– p yn solarny – oddaje wymiennikowi

ciep a. Mo e si  to odbywa  przy udziale

pompy w czanej przez uk ad steruj cy,

gdy temperatura cieczy w kolektorze jest

wy sza od temperatury wody w zbiorni-

ku. Ciep o oddawane jest wodzie poprzez

wymiennik znajduj cy si  wewn trz

zbiornika.

Pró niowy
– dla wymagaj cych
Kolektory pró niowe to podwójne szkla-

ne rury, mi dzy którymi znajduje si

pró nia. Absorber ma posta  w skiego

paska z przylutowan  od spodu rurk

miedzian . Ogrzanie p ynu w rurach od-

bywa si  na dwa sposoby. W pierwszym

czynnik grzewczy przep ywa przez rury

kolektora i odbiera ciep o z absorbera.

W drugim wykorzystana jest dzia aj ca

na zasadzie kondensatora pojedyncza

rurka nazywana „rurk  ciep a”. W tym

przypadku czynnik roboczy nie przep y-

wa bezpo rednio, ale paruje pod wp y-

wem promieniowania i oddaje ciep o

w specjalnym wymienniku. Dzi ki temu

W Polsce system dop at do technologii pozwalaj -

cych na wykorzystywanie odnawialnych róde

energii jest jeszcze s abo rozwini ty. Jednak coraz

cz ciej mo na us ysze , e inwestorom indywidu-

alnym udaje si  pozyska  niskooprocentowane

kredyty lub cz ciowy zwrot kosztów za ekologicz-

ne inwestycje.

Urz d ggminy llub ppowiat – warto sprawdzi , czy

instalacja kolektorów jest obj ta dofinansowaniem

w ramach dop at na ekologiczne ród a ciep a.

Oczywi cie, mog  je uzyska  tylko prawni w a ci-

ciele nieruchomo ci. Potrzebn  dokumentacj  jest

orygina  zakupu kolektorów i potwierdzenie para-

metrów technicznych. Polskie urz dy nadal jeszcze

rzadko podejmuj  uchwa y o dotacjach na kolekto-

ry, ale mo na si  z tym ju  spotka .

Regionalny ooddzia  NNarodowego FFunduszu

Ochrony rodowiska ii GGospodarki WWodnej – tutaj

przyznawane s  po yczki preferencyjne (z mo li-

wo ci  cz ciowego umorzenia), po yczki p atni-

ODDAJ  PPIENI DZE?

WYBIERAMY I KUPUJEMY
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wymiana ciep a odbywa si  na sucho, a je-

go straty ograniczone s  do minimum. 

Cena to nie wszystko
Kupuj c kolektor nie mo na kierowa  si

jedynie cen . Najpierw nale y okre li  jego

przeznaczenie (np. czy b d  podgrzewa

tylko c.w.u.), przysz  lokalizacj  oraz po-

wierzchni , jak  mo e zaj . Najcz ciej ko-

lektory montowane s  na dachu. Mo na je

tak e zainstalowa  na ziemi na specjalnym

stojaku. Najwi ksz  sprawno  osi gaj  ko-

lektory zwrócone szyb  na stron  po udnio-

w , z k tem nachylenia 45° (lub 30°, je li

kolektor b dzie u ywany jedynie latem, np.

do ogrzewania wody w basenie). O doborze

instalacji decyduje tak e liczba osób, która

b dzie z niej korzysta a. Do podgrzewania

ciep ej wody, w sezonie wiosenno-letnim

wystarcz  w zupe no ci kolektory p askie.

Je eli chcemy korzysta  z energii s onecz-

nej ca y rok, powinni my wybra  dro sze

kolektory pró niowe, które wychwyc  na-

wet promieniowanie rozproszone, przebija-

j ce przez cienk  warstw  chmur. 

Licz  si  w ownice
Aby kolektory mog y przygotowa  ciep

wod  u ytkow , w instalacji solarnej powi-

nien znale  si  tak e zasobnik na ni . Do

wyboru mamy dwie mo liwo ci. Mo emy

kupi  zbiornik z jedn  w ownic –  b dzie

wtedy pracowa  samodzielnie. Jest to naj-

prostsze rozwi zanie, ale ma o op acalne.

Ciep a woda jest dost pna jedynie wtedy,

gdy zostanie podgrzana przez kolektory. Je-

li, na przyk ad, ca y zapas zu yjemy wie-

czorem, to w nocy woda b dzie zimna.

Mo na kupi  tak e zasobnik z dwiema w -

ownicami – w momencie, kiedy podgrzana

przez kolektory woda sko czy si  lub b -

dzie mia a zbyt nisk  temperatur , dogrza-

na zostanie np. przez kocio . Zasobnik

z dwiema w ownicami jest o ok. 800 z

dro szy od tego z jedn .

Jaki obieg?
Zasobniki c.w.u. s  urz dzeniami stoj cymi

o du ej pojemno ci – najmniejsze maj  ok.

125 l. Maj  lepsz  izolacj  termiczn  od tra-

dycyjnych zasobników. 

Zasobniki c.w.u. mog  pracowa  w dwóch

obiegach: grawitacyjnym lub wymuszo-

nym. Obieg grawitacyjny to najprostsza

i najta sza mo liwo  podgrzania wody.

Nagrzany przez s o ce czynnik grzewczy

sam unosi si  do góry zasobnika. Nie ma

konieczno ci instalowania pompy obiego-

wej. Uk ad sam dopasowuje si  do nas o-

necznienia. Jednak, by móg  pracowa  pra-

wid owo i skutecznie dzia a , zasobnik trze-

ba umie ci  powy ej kolektorów (dolna

kraw d  musi znajdowa  si  ok. 30 cm nad

kolektorami). Jest to dobre rozwi zanie,

gdy kolektory umieszczone s  na stela ach

w ogrodzie – zasobnik mo e znajdowa  si

wtedy w pomieszczeniu na pi trze. W obie-

gu wymuszonym czynnik grzewczy wpra-

wiany jest w ruch prac  pompy. Taka insta-

lacja wymaga stosowania zasobników

z dwiema w ownicami. Pozwala to na ka-

skadowe pod czenie jej do instalacji c.o.

Podczas s onecznej pogody woda w zasob-

niku podgrzewana jest przez kolektory.

Specjalny regulator w cza pomp  w obwo-

dzie solarnym, gdy temperatura „na kolek-

torze” jest wy sza o nastawion  warto  od

temperatury w dolnej cz ci zasobnika. W

dzie  pochmurny, gdy kolektor nie osi ga

wymaganej temperatury, kocio  w cza si  i

dzia a do momentu, gdy woda w górnej cz -

ci zasobnika osi gnie odpowiedni  tempe-

ratur . Kocio  ma regulator steruj cy prac

pompy i dzia a zgodnie z zasad  priorytetu

ciep ej wody (czyli najpierw podgrzewana

jest woda u ytkowa, a dopiero potem woda

do instalacji c.o.).

Liczymy kolektory
Liczba kolektorów zale y g ównie od ilo-

ci potrzebnej ciep ej wody u ytkowej.

W ród specjalistów opinie s  podzielone.

Jedni uwa aj , e w obliczeniach nale y

uwzgl dnia  jedynie liczb  kranów znaj-

duj cych si  w domu. Inni twierdz , e

wa na jest liczba domowników, a niektó-

rzy nawet uwzgl dniaj  ich p e  zak ada-

j c, e kobieta zu ywa wi cej wody ni

m czyzna.

Wybieramy najprostszy sposób i zak a-

damy, e jedna osoba zu ywa dziennie

50 l c.w.u., a jeden kolektor p aski mo e

podgrza  125 l. Czyli dla czteroosobo-

wej rodziny zu ywaj cej dziennie 200 l

wody, potrzebujemy dwóch kolektorów

p askich o pow. ok. 4,5 m2 oraz zbiorni-

ka o pojemno ci 250 l. 

Liczba kolektorów zale y równie  od

tego, w jakim miejscu s  zamontowane

– wa ne jest nachylenie po aci i jej usta-

wienie wzgl dem stron wiata. Najko-

rzystniejsze s  po acie o nachyleniu 45°,

zwrócone na stron po udniow .

W innych przypadkach mo e si  oka-

za , e podstawowy zestaw nie wystar-

czy, trzeba b dzie zamontowa  wi cej

kolektorów lub wybra  dro sze modele.

Jednak ostatecznie tak  decyzj  powi-

nien podj  specjalista (np. doradca

techniczny z firmy, w której kupujemy

urz dzenie).
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cze, kredyty w ramach linii kredytowych, dop aty

do oprocentowania preferencyjnych kredytów i po-

yczek oraz dotacje. 

Bank OOchrony rodowiska – posiada kredyty

preferencyjne przeznaczone na wspieranie wyko-

rzystania odnawialnych róde  energii i oprocento-

wane w zale no ci od województwa od 2,13 do 4,5

proc. w skali roku.

Fundacja EEko-FFundusz – wspiera inwestycje

zwi zane z wykorzystywaniem odnawialnych 

róde  energii. Je eli inwestycja kosztuje min. 

50 tys. z , a wielko  systemu grzewczego przekra-

cza 80 m2 (dlatego oferta dotyczy domów wieloro-

dzinnych), mo na odzyska  50 proc. poniesionych

kosztów. 

Wi cej zznajdziesz ttutaj:

www.nfosigw.gov.pl

www.ekofundusz.org.pl

www.bosbank.pl

wybieramy kolektory dla 4-osobowej rodziny

To, czy kolektor jest pionowy, czy poziomy,

nie zale y wy cznie od naszej decyzji.

Ró ni  si  one konstrukcj , wi c je eli ku-

pimy kolektor pionowy nie mo emy go za-

instalowa  poziomo i odwrotnie. 

Powierzchnia czynna absorbera – jest uzale niona od  konstrukcji

i wymiarów kolektora, dlatego porównuj c ceny nale y zwraca  uwag

na cen  m2 powierzchni czynnej kolektora.
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Liczyli my na wszystkie sposoby i wychodzi

na to, e w polskich warunkach, koszt syste-

mu solarnego mo e zwróci  si  po 15-20 la-

tach. My la em, e b dzie to 5-6 lat. Ale jak to

powiedzia  jeden ze sprzedawców podczas

naszych poszukiwa , „kiedy kupujesz telewi-

zor nie pytasz, kiedy si  zwróci, bo masz

z niego inne korzy ci. Tak samo jest z kolek-

torem, który zapewnia energi  z odnawialne-

go ród a”. Jednak trzeba liczy  nie tylko

oszcz dno ci eksploatacyjne (gaz, olej lub

pr d), ale równie  inwestycyjne. Poniewa

kolektor pozwala zast pi  kocio  dwufunk-

cyjny jednofunkcyjnym, ta szym o kilka ty-

si cy z otych.

Kupione i od o one
Jak si  okazuje zima to bardzo dobry okres na

kupowanie systemu solarnego, poniewa

wielu producentów ma wtedy specjalne zni -

ki i bonusy. Kolektory mo na kupi  i zmaga-

zynowa  do wiosny, gdy b d  mog y by  za-

montowane – latem ju  skorzystamy z pod-

grzewanej wody. 

Wizyta w autoryzowanych punktach sprze-

da y niewiele daje, poniewa  mo na jedynie

wybra  model i mark  kolektora, ale nie da

si  okre li  ca kowitego kosztu wykonania

instalacji. Maciej wst pnie decyduje si  na

zestaw Solaris Comfort, firmy Nibe Biawar,

z trzema kolektorami pró niowymi i zasob-

nikiem 300 l. Wprawdzie doradcy techniczni

dla jego trzyosobowej rodziny proponowali

dwa kolektory i mniejszy zasobnik, ale posta-

nowi  podj  decyzj  przysz o ciow  – planu-

j  z Jol  jeszcze dwójk  dzieci. Koszt systemu

to 10 tys. z  netto, czyli 12 188 z  brutto

(22 proc. VAT). Procedura jest jednak taka,

e to instalator, który go b dzie pó niej mon-

towa , kupuje od firmy kolektor, zatem poda-

tek VAT spada do 7 proc., czyli kolektory

kosztuj  10 689 z . Tyle udaje si  dowiedzie

w firmie. Konkrety trzeba ustali  na miejscu. 

Ile za monta
Ju  wcze niej w sklepie, na podstawie przy-

niesionych przez Macieja planów i rzutów,

instalator oceni  usytuowanie domu wzgl -

dem kierunków wiata oraz wielko  po aci

dachu. Podczas wizji lokalnej analizuje spo-

sób przeprowadzenia instalacji i zintegrowa-

nia jej z istniej cym systemem. 

Fachowiec oblicza ilo  potrzebnych mate-

ria ów instalacyjnych – rurek, z czek itd.

O kosztach decyduje równie  stopie  skom-

plikowania instalacji i dlatego wymaga to wy-

ceny indywidualnej dla ka dego klienta. Ce-

na monta u systemu mo e si  waha  od 1,5

a  do 8 tys. z . Monta  kolektora Joli i Ma-

cieja b dzie trwa  dwa dni i kosztowa  2,5 tys.

Kot ownia znajduje si  w linii prostej pod

miejscem monta u kolektorów, wi c odcinek

przy czenia b dzie do  krótki i nieskompli-

kowany.

Po ustaleniu warunków instalator przekaza

informacj , e z dalszymi pracami nie trzeba

wcale czeka , bo kolektory mo na zamonto-

wa  równie  podczas zimy. Wa ne tylko, aby

dach nie by  oblodzony. Gwarancja jest oczy-

wi cie liczona od momentu uruchomienia

kolektora. Jednak uruchomienia nie mo na

odk ada  w niesko czono , maksymalny

czas to 18 miesi cy. P yn solarny koniecznie

trzeba wymienia  co 5 lat, a w praktyce oka-

zuje si , e co trzy lata.

WYBIERAMY I KUPUJEMY

13 189 z

K
upi em dwa kolektory pró niowe (5 m2). Od

maja do grudnia ubieg ego roku wyproduko-

wa y one ok. 1950 kWh energii. Ustawione s  nie-

optymalnie wzgl dem horyzontu (30 st.) i po udnia

(45 st.). Czy mi si  to op aca? Nie przelicza em te-

go, ale kiedy latem bior  k piel lub nape niam

dzieciom basen w ogródku mam wiadomo , e

ciep a woda leci za darmo. 

Tomasz Z.

M
am instalacj  solarn  od 8 lat. Sk ada si

ona z 3 kolektorów p askich (ka dy ma po

1,87 m2 powierzchni czynnej), zasobnik c.w.u.

o pojemno ci 250 l, w ownic  o powierzchni

2,5 m2, drugi zasobnik c.w.u. (150 l) z grza k  elek-

tryczn  o mocy 2,2 kW sterowany termostatem,

po czony z zasobnikiem solarnym kaskadowo.

W 1997 roku ca a instalacja kosztowa a mnie ok.

5 tys. z  plus VAT. Po za o eniu systemu, roczny

koszt (1997 r) podgrzania c.w.u. wyniós  ok.

1 tys. z . W ubieg ym roku (2006) zap aci em ok.

1300 z  korzystaj c z II taryfy na pr d elektryczny.

Piotr Wola ski

S
am zbudowa em kolektory s oneczne. Wykorzy-

sta em do tego grzejniki panelowe z drewnian

ram . Jako pokrycie zastosowa em 2-cm szyb . Ka-

loryfer od ty u zaizolowa em 4-cm styropianem. Prze-

strze  mi dzy grzejnikiem a szyb  uszczelni em na

ca ym obwodzie, poza jednym otworem, który wyko-

na em, aby wyrówna  ci nienie pomi dzy przestrze-

ni  przed i za kaloryferem. Musia em jednak zrobi

co  nie tak  – kiedy kolektor ogrzewany jest przez

s o ce, para wodna wykrapla si  na szybie od strony

kaloryfera, co nie powinno mie  miejsca. Na jednym

z forów internetowych poradzono mi, abym wywierci

drugi otwór, poniewa  by a zbyt ma a wentylacja. Po-

mog o. Polecam.

Biker

Z DDO WIADCZE  CCZYTELNIKÓW

PRZYK ADOWY WWYBÓR

zakup kontrolowany
pomagamy Czytelnikowi kupi  zestaw solarny

POSZUKIWANY: kolektor s oneczny do domu, w którym

mieszka trzyosobowa rodzina. Maciej przede wszystkim

chce obni y  koszty eksploatacji. Jola stawia na ekolo-

gi . Kolektory maj  by  uzupe nieniem ogrzewania ga-

zowego. Koszt inwestycji nie powinien przekroczy

20 tys. z .
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Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
na www.budujemydom.pl/cozaile

NIBE BBIAWAR, zestaw Solaris Comfort 

Zestaw solarny z 3 kolektorami pró niowymi,

zasobnikiem c.w.u. 

Mega Solar 300 l, 

powierzchnia czynna 

kolektora: 4 m2

Cena systemu

solarnego: 10 6689 zz

monta : 2,5 ttys. zz .
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