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Kolektory

Olimpia Wolf

grzanie
Poszukuj c informacji o kolektorach, trafimy zapewne na dyskusje o op acalno ci takiej in-

westycji. Jedne g osy je zachwalaj , inne b d  przekonywa , e nie warto. Wed ug produ-

centów zakup instalacji jest op acalny, je li pokryje ona 40–50% zapotrzebowania na ciep

wod . W praktyce oznacza to zwykle zakup 2–3 kolektorów dla czteroosobowej rodziny.

Kolektory s oneczne op aca si  instalowa  w domach ogrzewanych wy cznie pr dem, 

a tak e w domach ogrzewanych olejem opa owym lub gazem p ynnym. W domach ogrzewa-

nych paliwem sta ym uwalnia latem od k opotliwego palenia w piecu tylko po to, by pod-

grza  ciep  wod , bo w ciep e, s oneczne dni kolektory mog  pokry  nawet 100% zapo-

trzebowania na c.w.u. Kolektory warto kupi  do domu, w którym zamieszka liczna rodzina 

cz sto korzystaj ca z k pieli z hydromasa em. Op acalne jest te  podgrzewanie kolektorem 

s onecznym wody w basenie.

O kolektorach s onecznych warto pomy le  ju  na etapie wyboru projektu domu, bo niektóre 

z ich rodzajów mo na zamontowa  w po aci dachowej, rezygnuj c z cz ci poszycia, a zamiast 

zwyk ego zasobnika ciep ej wody kupi  od razu specjalny, wspó pracuj cy z kolektorami.

Mo na te  kolektory zamontowa  w domu ju  istniej cym – najlepiej przy okazji moder-

nizacji, np. wymiany starego kot a na paliwo sta e lub zmiany ogrzewania na elektrycz-

ne. Mo na te  zainstalowa  je w domu nowo wybudowanym, w którym rachunki za ciep

wod  s  tak wysokie, e zaczniemy szuka  sposobu na ich zmniejszenie.

W ka dej sytuacji koszty instalacji kolektorów i przystosowania ich do urz dze  grzew-

czych b d  inne: najni sze wtedy, gdy kolektory zainstalujemy w trakcie budowy domu, 

najwy sze – gdy trzeba b dzie wymienia  ca  instalacj  grzewcz .

Jak dzia aj ?
Kolektory s oneczne s  cz ci  instalacji sk adaj cej si  m.in z zasobnika solarnego, prze-

wodów rurowych, zestawu pompowego oraz zaworu bezpiecze stwa. Instalacja taka, 

zwana systemem solarnym, zazwyczaj wspó pracuje z kot em, poniewa  w Polsce na-

Kolektory PPos k j c informacji o kolektorach trafim ape ne na d sk sje o op acalno ci takiej in

S oneczneS oneczne

Energia ze róde

konwencjonalnych jest 

i b dzie coraz dro sza, 

a zanieczyszczenia 

powstaj ce podczas 

jej wytwarzania 

szkodz rodowisku. 

Jednym ze sposobów 

na te problemy s

kolektory s oneczne 

– najczystsze 

ród o energii.

fo
t.

 J
u

n
k
e

rs

kolektory.indd 101kolektory.indd   101 2009-03-15 15:09:372009-03-15   15:09:37



BUDUJEMY DOM 4/2009102

Temperatur  zasobnika ustawia si  regulatorem 

– najlepiej mi dzy 45, a 60°C,

a gdy niebo jest pochmurne i temperatura zasobnika 

spada np. poni ej ustawionych 60°C, automatycznie 

w cza si  kocio  i podgrzewa wod  do ustalonej 

temperatury.

Ogrzana woda p ynie rurami do urz dze  sanitarnych.

Tutaj zaczyna si  ca y proces. Promieniowanie s oneczne 

ogrzewa kolektory, w których znajduje si  specjalny 

p yn zwany czynnikiem roboczym (roztwór glikolu). 

Ogrzewa si  on od promieni s onecznych...

i p ynie rurami do zasobnika...

dzi ki pracy pompy obiegowej,

a zawór bezpiecze stwa otwiera si

w przypadku zbyt wysokiego ci nienia 

w uk adzie i zapobiega w ten sposób 

uszkodzeniom kolektora, 

zasobnika lub orurowania.

Dodatkowo prac  uk adu solarnego zabezpiecza naczynie 

wzbiorcze przyjmuj ce roztwór glikolu, gdy jego obj to

zmienia si  w zale no ci od temperatury.

Podgrzany glikol wp ywa w ownic  do zasobnika

i przekazuje ciep o znajduj cej si  tam wodzie.

W ownica doprowadzaj ca ogrzany glikol z kolektorów 

umieszczona jest zawsze na dole zasobnika...
...a w ownica cz ca 

zasobnik z kot em znajduje si  na górze.

Schemat instalacji solarnej

Dobieraj c kolektory do c.w.u. trzeba wiedzie , ile 

litrów ciep ej wody dziennie zu ywaj  domownicy. 

Zak adamy, e jest to 60 l na osob , czyli 240 l c.w.u. 

dziennie na dom. Wtedy mo na dobra  odpowied-

ni  wielko  zasobnika i liczb  kolektorów.

Przyk ad 1. Instalacja
do dogrzewania c.w.u.

2 kolektory s oneczne CLASSIC 

z zasobnikiem 300-litrowym

W sk ad pakietu wchodz : kolektor p aski CLASSIC 

(2 szt.); zestaw przy czeniowy, monta  na dachu; ze-

staw odpowietrznika; czynnik grzewczy;  podstawo-

wy zestaw mocuj cy; zestaw pod czeniowy naczy-

nia wzbiorczego; naczynie wzbiorcze 18 l; podwójna 

stacja pompowa; regulator solarny do c.w.u.; zasob-

nik solarny, dwuw ownicowy 300-litrowy.

Cena: 15 388 z     (aktualna na 01.03.09).

Wycena firmy Junkers

2 kolektory s oneczne CFK-1 z zasobnikiem dwuw ownicowym SEM-1, 300-litrowym

W sk ad pakietu wchodz : 2 kolektory s oneczne, zestaw monta owy odpowiednio: na dachówkach/

w po aci dachu/na powierzchni p askiej, solarna grupa pompowa, zestaw przy czeniowy, kom-

pensatory do czenia kolektorów, solarne naczynie wzbiorcze, czynnik grzewczy, odpowietrznik 

mechaniczny, zasobnik stoj cy dwuw ownicowy stalowy, podwójnie emaliowany o pojemno ci 

300 litrów, regulacje solarne do wyboru: SM1, SM1+BM-Solar lub SM2. 

Cena: 11 831 z      (kurs euro jest ustalany na ka dy miesi c – w marcu 1 euro = 3,95 z )

Wycena firmy Wolf

Za o enia do przyk adowych wycen: dwupi trowy 

dom o powierzchni 150 m2,  z 2 azienkami, kot em 

kondensacyjnym na gaz, który wspó pracuje z sys-

temem solarnym. Przyk ady dotycz  trzech ró nych 

wariantów instalacji w tym samym domu.

Wszystkie ceny podano z 22% VAT-em.
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s onecznienie mo na wykorzysta  jedy-

nie do wspomagania podgrzewania c.w.u., 

i to g ównie latem. W okresach zachmu-

rzenia, gdy system nie mo e zapewni  cie-

p ej wody, w cza si  kocio  zintegrowany 

z systemem solarnym. 

Dzia anie typowego systemu solarnego 

zintegrowanego z kot em kondesacyjnym 

na gaz obrazuje schemat na str. 102.

Rodzaje kolektorów
P askie niepró niowe. Kolektor taki to p yta 

stalowa, miedziana lub aluminiowa pokryta 

absorberem, czyli czarnym chromem, czar-

nym niklem, czarn  miedzi  lub tlenkiem 

tytanu, które poch aniaj  promieniowanie 

s oneczne. W najprostszej i najta szej wer-

sji p yta pokryta jest czarnym lakierem, ale 

wtedy sprawno  kolektora jest nieco mniej-

Aby dobra  odpowiedni  liczb  kolektorów s onecznych oraz pojemno  zbiornika na c.o. nie-

zb dne s  dok adne dane o stratach cieplnych budynku oraz rodzaju instalacji. Oczywi cie tak jak 

w przypadku c.w.u. równie  dla wspomagania c.o. jest niezb dny zbiornik z wod  grzewcz , który 

b dzie akumulowa  energi  ciepln .

Przyk ad 2. Instalacja do dogrzewania c.w.u. 
oraz wspomagania centralnego ogrzewania

4 kolektory p askie Excellence + 750-litrowy 

zasobnik

W sk ad pakietu wchodz : 4 kolektory p askie 

Excellence; regulator pogodowy; modu  do stero-

wania przynale nego obiegu regulatorem pogo-

dowym; modu  solarny do przygotowania c.w.u. 

oraz wspomagania c.o.; zestaw przy czeniowy; 

zestaw odpowietrznika;  czynnik grzewczy;  pod-

stawowy zestaw mocuj cy (3 szt.);  zestaw ha-

ków (4 zestawy); zestaw pod czeniowy naczynia 

wzbiorczego; naczynie wzbiorcze do instalacji so-

larnej 25 l; podwójna stacja pompowa; termosta-

tyczny zawór mieszaj cy c.w.u. 3/4”; zawór trój-

dro ny 3/4’’; biwalentny solarny zasobnik c.w.u. 

z buforem c.o. (c.w.u. 200 l/c.o. 550 l),

Cena: 39 185 z

(aktualna na 01.03.2009).

Wycena firmy Junkers

4 kolektory TopSon F3-1 + 500-litrowy zasob-

nik dwuw ownicowy SEM-1

W sk ad pakietu wchodz : 4 kolektory s o-

neczne TopSon F3-1; zestaw monta owy od-

powiednio: na dachówkach/w po aci dachu

/na powierzchni p askiej; solarna grupa pom-

powa; zestaw przy czeniowy do instalacji so-

larnej; kompensatory do po czenia kolekto-

rów; solarne naczynie wzbiorcze o pojemno ci 

odpowiednio: 18 lub 25 litrów; p yn obiegowy; 

odpowietrznik mechaniczny instalacji solar-

nej; zasobnik stoj cy dwuw ownicowy SEM-1 

stalowy, podwójnie emaliowany o pojemno ci: 

500 litrów; regulacje solarne do wyboru: SM1, 

SM1+BM-Solar lub SM2

Cena: 24 481 z     (kurs euro jest ustalany na 

ka dy miesi c – w marcu 1 euro = 3,95 z ).

Wycena firmy Wolf
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Przegl d rynku

sza, poniewa  wi ksze s  straty ciep a przez 

promieniowanie. Od spodu do p yty przyle-

gaj  cienkie rurki, którymi p ynie rozcie -

czony czynnik roboczy – glikol.

Dla ochrony kolektora przed deszczem, 

gradem czy niegiem p yta pokryta jest od 

zewn trz szyb  ze szk a hartowanego, te-

flonu lub przezroczystego tworzywa.

Rama kolektora wykonana jest z w ókna 

szklanego lub aluminium, tylna ciana za

– z blachy stalowej z pow ok  aluminiowo-

-cynkow . Mi dzy tyln cian  a rurkami 

jest izolacja cieplna z we ny mineralnej lub 

pianki poliuretanowej. Izolacja zapewnia 

wy sz  sprawno  dzia ania kolektora, po-

niewa  redukuje oddawanie ciep a na ze-

wn trz.

P askie pró niowe. W tych kolektorach 

wokó  absorbera, czyli mi dzy szyb  a tyl-

n ciank , wytworzona jest pró nia (w po-

przednich jest powietrze). S  dzi ki temu 

wydajniejsze ni  p askie niepró niowe, po-

niewa  mniejsze s  w nich straty ciep a. 

Ponadto ich elementy wolniej koroduj , bo 

w ich wn trzu nie wytwarza si  para wod-

na. Kolektory te s  jednak dro sze od nie-

pró niowych. 

Rurowe z bezpo rednim przep ywem 

czynnika roboczego. Kolektor taki sk ada 

si  najcz ciej z 12 lub 24 szklanych rurek 

pró niowych umieszczonych ko o siebie. 

Ka da rurka ma wewn trz dwie umiesz-

czone jedna w drugiej rurki metalowe. 

Rozcie czony roztwór glikolu wp ywa we-

wn trzn  rurk , w której si  ogrzewa i wra-

ca zewn trzn  rurk  do instalacji.

Rurowe z rurkami cieplnymi. Okre lane 

cz sto jako kolektory heat pipe. Sk adaj

si  równie  ze szklanych rurek u o onych 

obok siebie. Wewn trz ka dej rurki jest 

miedziana rurka cieplna z roztworem gli-

kolu o temperaturze parowania ok. 25°C. 

Para, która wytwarza si  w wyniku ogrza-

nia rurki przez promieniowanie s oneczne, 

zbiera si  w kondensatorze rurki cieplnej, 

 Przekrój kolektora p askiego  Schemat kolektora z parabolicznym 

zwierciad em CPC
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 Przekrój rury kolektora pró niowego 

z bezpo rednim przep ywem czynnika 

roboczego
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rura, przez któr
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REKLAMA

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

 Przekrój rury kolektora 

pró niowego z rurkami cieplnymi

absorber
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umieszczonym na jej ko cu, skrapla si  w 

nim i oddaje w ten sposób ciep o do insta-

lacji. Roztwór gikolu, ju  jako ciecz, sp ywa 

po wewn trznej ciance rurki i ca y proces 

si  powtarza. Kolektory z rurkami cieplny-

mi ustawia si  pod k tem min. 20°, aby roz-

twór glikolu móg  w nich sprawnie cyrku-

lowa .

Z parabolicznym zwierciad em CPC. 

Kolektor taki zbudowany jest z rurek, w któ-

rych p ynie roztwór glikolu, oraz ze specjal-

nego zwierciad a, czyli lustra umieszczone-

go pod rurkami. Dzi ki swojemu kszta towi 

zwierciad o zwi ksza absorbcj  promieni s o-

necznych padaj cych pod niekorzystnym k -

tem, czyli rano i wieczorem.

Zasobnik solarny 
Jet to zbiornik, w którym magazynowa-

na jest ciep a woda. Standardowo przyj-

muje si , e jego pojemno  powinna by

1,5–2 razy wi ksza od dziennego zapotrze-

bowania na c.w.u, które wynosi 50–80 l 

wody o temperaturze 60°C na osob . Dla 

dwuosobowej rodziny zaleca si  zasobnik 

200–300 litrowy, dla czteroosobowej 

– 300–600 litrowy, zwa ywszy, e kolektory 

podgrzewaj  wod  tylko w ci gu dnia, wi c

trzeba jej tyle zgromadzi  w zbiorniku, aby 

domownicy mieli ciep  zarówno wieczo-

rem, jak i rano.

Jak ustawi
kolektory?
Dla zapewnienia jak najwy szej wydajno ci 

kolektorów, nale y ustawi  je w najkorzyst-

niejszym po o eniu, a wi c:

 pod k tem 45° do poziomu,

 skierowane na po udnie, a gdy nie jest to 

mo liwe – w kierunku  jak najmniej odchy-

lonym od po udnia,

 w miejscu, którego nie ocieniaj  inne bu-

dynki, drzewa ani krzewy.

Na dachu
czy w ogrodzie?
Wbudowany w dach. Je li na instalacj  so-

larn  zdecydujemy si  przed wybudowa-

niem domu, mo na wybra  kolektory p a-

skie (tylko ten rodzaj si  do tego nadaje) 

i wbudowa  je w dach – pod warunkiem, 

e k t jego nachylenia wynosi min. 25°. 

Miejsca styku kolektorów z pokryciem da-

chowym powinno si  bardzo dok adnie 

uszczelni .

Na dachu lub na ziemi. Ka dy rodzaj ko-

lektora mo na zamontowa  na dachu – za-

równo sko nym, jak i p askim, a tak e na 

ziemi w trakcie budowy domu i po jego wy-

budowaniu.

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 ko-

lektora. 

Aby dobra  odpowiedni  liczb  kolektorów s onecznych, trzeba zna  wymiary i pojemno  ba-

senu.

Przyk ad 3. Instalacja do dogrzewania c.w.u. i c.o. 
oraz ogrzewania wody w przydomowym
basenie o wymiarach 5 ´ 10 ´ 1,5 m

10 kolektorów p askich EXCELLENCE + 750-litrowy 

zasobnik biwalentny (wyliczenia  nie uwzgl dniaj  wy-

mienników oraz regulatorów basenowych; zosta y poda-

ne przy za o eniu wspó pracy instalacji solarnej z kot em 

Junkers z automatyk  pogodow ).

W sk ad pakietu wchodz : 10 kolektorów p askich 

Excellence; regulator pogodowy; modu  do sterowania 

przynale nego obiegu z regulatorem pogodowym; modu

solarny do przygotowania c.w.u. oraz wspomagania c.o. 

w po czeniu z kot em kondensacyjnym i regulatorem po-

godowym; zestaw przy czeniowy; zestaw odpowietrznika; 

czynnik grzewczy;  podstawowy zestaw mocuj cy (10 szt.); 

9 zestawów haków do monta u na dachówce; zestaw pod-

czeniowy naczynia wzbiorczego; naczynie wzbiorcze do 

instalacji solarnej 50 l; podwójna stacja pompowa; zawór 

trójdro ny; termostatyczny zawór mieszaj cy c.w.u. 3/4”; 

zawór trójdro ny 3/4’’; biwalentny solarny zasobnik c.w.u. 

z buforem c.o. (c.w.u. 200 l/c.o. 550 l),

Cena: 64 833 z

(aktualna  na 01.03.2009)

Wycena firmy Junkers

10 kolektorów s onecznych TopSon 

F3-1 + 800-litrowy zasobnik 

warstwowy BSP-800

W sk ad pakietu wchodz : 10 wyso-

kowydajnych kolektorów s onecznych 

TopSon F3-1; zestaw monta owy na da-

chówkach; zasobnik BSP-800; regulacja 

solarna SM1+BM-Solar; zestaw regu-

lacyjny do podwy szania temperatury 

powrotu instalacji c.o. SRTA; solarna 

grupa pompowa Nr 10; zestaw przy -

czeniowy do instalacji solarnej; kom-

pensatory do po czenia kolektorów; so-

larne naczynie wzbiorcze o pojemno ci 

35 litrów; p yn obiegowy ANRO w ilo ci 

30 kg; odpowietrznik mechaniczny insta-

lacji solarnej

Cena: 63 611 z (kurs euro jest 

ustalany na ka dy miesi c – w marcu 

1 euro = 3,95 z ).

Wycena firmy Wolf
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