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Nawet w tak chmurnym 

kraju jak Polska warto 

budowa  instalacje 

zasilane energi  S o ca.

Podczas eksploatacji 

b d  ulg  dla naszych 

kieszeni. Taka inwestycja 

to tak e wk ad 

w ochron rodowiska. 

Ceny tradycyjnych no ników energii gwa townie rosn , zwi ksza si  zatem 

zainteresowanie jej odnawialnymi ród ami. Jedno z nich to darmowa 

energia s oneczna, która jest czysta i ekologiczna, a jej zasoby – niesko czone 

– przynajmniej w tej perspektywie, któr  jeste my w stanie sobie wyobrazi .

Bezpo rednie wykorzystanie energii s onecznej do wytwarzania ciep a

mo liwe jest dzi ki ró nego rodzaju wymiennikom ciep a zwanym kolek-

torami s onecznymi. Urz dzenia te w po czeniu z zasobnikiem solarnym 

i tradycyjnym uk adem centralnego ogrzewania oraz z uk adem automatyki 

i sterowania tworz system solarny. Zasada ich dzia ania jest prosta: ogrze-

wany przez s o ce absorber, czyli powierzchnia poch aniaj ca kolektora 

s onecznego, podgrzewa czynnik grzejny, przeznaczony specjalnie do kolek-

torów. Pompa obiegowa t oczy go do dolnego wymiennika ciep a – zasobnika 

solarnego z w ownic , która podgrzewa zasobnik c.w.u. Ca y proces jest 

zatem po prostu zmian  energii promieniowania s onecznego na ciep o.

Kolektory s oneczne (cho  znacznie rzadziej) wykorzystuje si  do wspoma-

gania centralnego ogrzewania, a tak e do podgrzewania wody 

w basenie. 

Rodzaje kolektorów
P askie. Ich powierzchni  absorbuj c  stanowi blacha miedziana pokryta 

warstw  czarnego chromu lub tlenku tytanu. T  pierwsz  stosowano g ównie 
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w kolektorach starszej generacji, ale 

okaza o si , e ich sprawno  jest ni sza 

ni  kolektorów z absorberem z tlenku 

tytanu. Do spodniej cz ci kolektora 

p askiego przylutowane s  miedziane 

kana y przep ywowe p ynu grzewczego. 

P yn ten, za po rednictwem spiralnego 

wymiennika w zasobniku, oddaje ciep o do 

zbiornika c.w.u. 

Pró niowe, inaczej rurowe. W tych kolek-

torach absorber umieszczony jest w rodku 

szklanej rury, w której jest pró nia. Izoluje 

ona absorber od otoczenia i ogranicza tym 

samym ucieczk  ciep a na zewn trz. Dzi ki 

temu kolektory pró niowe magazynuj  zim

wi cej ciep a ni  p askie.

Kolektory pró niowe dost pne s

w dwóch odmianach. Jedne wewn trz 

rur pró niowych maj  umieszczone rurki 

cieplne z paruj cym w temperaturze 25ºC 

glikolem, który trafia do kondensatora. Tu 

dochodzi do wymiany ciep a, w wyniku 

której glikol nagrzewa si , a nast pnie kr y

w instalacji. Jego pary skraplaj  si  i gra-

witacyjnie powracaj  na dno rurki. Drugi 

rodzaj kolektorów pró niowych to takie, 

w których czynnik grzewczy przep ywa 

przez rurki miedziane, przylutowane do 

absorbera, umieszczonego w rurze pró nio-

wej, a odbiór ciep a nast puje bezpo rednio 

z absorbera. 

Zasoby ciep ej wody 
Zasobnik solarny to po prostu zbiornik 

buforowy. Jego pojemno  oblicza si  nast -

puj co (przy zastosowaniu do podgrzewania 

c.w.u) – liczba mieszka ców × wska nik 

zapotrzebowania na c.w.u × liczba litrów/

mieszka ca/dob .

Zbiorniki mog  mie jedn lub dwie 

w ownice. Te z jedn  pracuj  samodzielnie 

i s  najta sze, jednak czerpanie z nich ciep ej

wody mo liwe jest tylko wtedy, gdy zostanie 

ona podgrzana przez kolektor. Dzieje si  tak, 

poniewa  zbiorniki te wspó pracuj  tylko 

z jednym ród em ciep a – kot em b d  kolek-

torem. Je eli wi c wieczorem zu yjemy ca y

zapas wody, to w nocy b dzie ona zimna. 

Inaczej jest w zasobnikach dwuw owni-

cowych, do których mo na pod czy  jedno-

cze nie dwa ród a ciep a. W razie potrzeby 

wod  mo na w nich dogrza  na przyk ad

przez kocio . Cena takiego zasobnika jest ok. 

800 z  wy sza.

Dobór zasobnika solarnego zale y g ównie 

od rodzaju systemu przygotowania c.w.u. 

W systemie pasywnym – czyli w instalacji 

grawitacyjnej – nagrzany przez s o ce 

czynnik samoistnie unosi si  do zasobni-

ka – dlatego w systemie niepotrzebne jest 

zasilanie. Uk ad sam dopasowuje si  do 

zmian nas onecznienia, tak wi c nie jest 

potrzebna ani pompa obiegowa, ani uk ad

automatycznego sterowania. Aby uk ad

sprawnie funkcjonowa , zasobnik trzeba 

umie ci  powy ej kolektorów – jego dolna 

kraw d  powinna znajdowa  si  oko o

30 cm ponad nimi. Najcz ciej oznacza to, e

kolektor trzeba umie ci  na trawniku, a za-

sobnik – w pomieszczeniu na pi trze. Inaczej 

jest w systemie aktywnym, czyli w instalacji 

z obiegiem wymuszonym, w którym ruch 

czynnika grzejnego wymuszony jest prac

pompy. Uk ad taki dzia a nast puj co: je eli 

podgrzana przez kolektory woda w zasobni-

ku osi gnie wy szy stopie  od nastawionej 

w dolnej cz ci zasobnika temperatury, wów-

czas specjalny regulator w cza pomp ; je li 

za  kolektor nie mo e osi gn  nastawionej 

temperatury (z powodu np. d ugotrwa ego 

zachmurzenia), w cza si  kocio . Dzia a

on od chwili, w której woda w górnej cz ci 

zasobnika osi gnie okre lon  w regulatorze 

temperatur . Kocio  ma w asny regulator, 

steruj cy prac  pompy i zawsze w pierwszej 

kolejno ci podgrzewa ciep  wod  u ytkow ,

a dopiero pó niej – wod  do instalacji c.o. 

Jak dobra  kolektor?
Zanim zapadnie decyzja o zainstalowaniu 

kolektora, nale y odpowiedzie  sobie na 

nast puj ce pytania:

 jakie b dzie zadanie kolektora: tylko 

przygotowanie c.w.u. czy te  przygotowanie 

fo
t.
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Przyk adowy schemat przygotowania c.w.u. Budowa kolektora p askiego – 

przyk adowy model. Absorber 

(pokryty pow ok  TINOX) 

widziany z do u

rama

uszczelka

szyba

absorber 
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1. Pole kolektora

2. Odpowietrznik

3. Czujnik kolektora

4. Regulator ró nicy 

temperatur

5. Grupa pompowa 

nr 10

6. Czujnik zasobnika 

(obieg solarny)

7. Zawór 

nape niaj co-

-spustowy 

8. Zasobnik SEM-1

9. Kocio

10. Czujnik zasobnika 

11. Naczynie 

wzbiorcze do 

instalacji solarnych
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c.w.u i wspomaganie c.o., a mo e równie

podgrzewanie wody w basenie,

 w jakim regionie Polski ma by  zainstalo-

wany, od tego bowiem zale y warto  zwa-

na us onecznieniem – okre laj ca liczb

bezchmurnych godzin w porze dziennej na 

danym obszarze w ci gu roku. Orientacyjne 

zasoby energii s onecznej wybranych regio-

nów, zwane zasobami helioenergetycznymi, 

s  nast puj ce: 

region nadmorski 1624 h

Zamojszczyzna 1572 h

Dolny l sk 1529 h

Podhale 1467 h

Suwalszczyzna 1576 h

region warszawski 1580 h

 jaki jest stopie  zacienienia miejsca przy-

sz ego kolektora przez elementy budynku 

lub inne obiekty, np. wysokie drzewa, 

krzewy czy wysok  traw ,

Instalacja – wskazówki
Kolektory s oneczne mo na instalowa  na 

dachach, cianach albo w pobli u domu 

– na odpowiednim stojaku. Aby zapewni

optymaln  wydajno  kolektora, warto 

przestrzega  ni ej omówionych zasad. 

 Ustawi  kolektor pod odpowiednim 

k tem. Optymalny k t pochylenia kolektora 

wzgl dem poziomu zale y od pory roku: 

zim  – 60º, latem – 30º. W praktyce przyj-

muje si  k t pochylenia oko o 45º.

 Skierowa  kolektor na po udnie lub 

z mo liwie najmniejszym odchyleniem od 

tego kierunku. Dopuszcza si  odchylenie od 

kierunku po udniowego do 45º.

 Zapewni atwy dost p do kolektora na 

potrzeby napraw czy konserwacji. 

 Montowa  kolektory wiosn , by 

latem mo na ju  by o z nich korzysta .

Niewskazane jest montowanie kolektorów 

podczas mrozów i na o nie onym dachu.

Koszty i op acalno
Koszty instalacji solarnej zale

w znacznym stopniu od tego, czy musimy 

zmodernizowa  istniej c  instalacj

tradycyjn , czy te  ma to by  instalacja 

nowa – wkalkulowana w koszty budowy 

nowego domu. W tej drugiej sytuacji kolek-

tory mo na od razu zamontowa  w po aci 

dachowej – zamiast cz ci pokrycia. 

Op acalno  zastosowania kolektorów 

s onecznych w domach jednorodzinnych 

zale y od ni ej wymienionych czynników:

Wielko ci zasobów energii s onecznej na 

danym terenie – ze wzgl du na:

– rejon Polski,

– kierunek wiata, w jakim mo na 

zwróci  kolektor i zale ny od tego k t

padania promieni s onecznych,

– miejsce monta u.

Kosztów projektu instalacji solarnej,

w tym oblicze  wytrzyma o ciowych 

(znaczny ci ar kolektorów, a tak e kon-

strukcji monta owych nierzadko zmusza 

do zmian konstrukcyjnych dachu) i innych 

przeróbek zwi zanych z instalacj  solarn .

Kosztów utrzymania, konserwacji 

i serwisu. Kolektory zainstalowane na 

dachu wymagaj  pomostów technicznych 

do ewentualnych prac konserwacyjno- 

-serwisowych. St enie i w a ciwo ci 

czynnika grzejnego (glikolu) wymagaj

sta ej kontroli, podobnie jak automatyka 

i pompa.

Przeznaczenia instalacji solarnej. Je eli 

kolektory maj  s u y  jedynie do ogrze-

wania c.w.u., to koszt instalacji solarnej 

najszybciej zwróci si  w budynkach, 

w których przebywa wi ksza liczba osób, 

czyli tam, gdzie jest du e zapotrzebowanie 

na wod  (domy wielorodzinne, pensjo-

naty, hotele). W domu jednorodzinnym, 

w którym mieszkaj  2–3 osoby, inwestycja 

w instalacj  solarn  b dzie si  zwraca

znacznie d u ej. Optymalna dla jej op a-

calno ci liczba osób w domu to od 4 do 6: 

w takich domach zwrot kosztów nast pi po 

5–8 latach.

rury miedziane

 ogrzana woda

zimna woda

rura szklana
pró nia

rury miedzianeabsorber

Zasada dzia ania kolektora pró niowego 

2 godziny
s oneczne w ci gu dnia wystarcz ,

aby temperatura wody w zasobniku wzros a

dzi ki kolektorom o kilkana cie stopni

Cho  wi kszo  godzin us onecznienia 

przypada na miesi ce letnie, 

to w sezonach ch odu ju

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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Dofinansowanie
Dzia ania proekologiczne s  coraz bardziej 

popularne, dlatego banki i urz dy gmin ma-

nifestuj  swoj  otwarto  na inwestycje o ta-

kim charakterze – w tym tak e na instalacje 

solarne. W niektórych gminach w Polsce 

wprowadzono Program Ograniczenia Niskiej 

Emisji (jego podstawowym celem jest 

ograniczenie emisji szkodliwych substancji 

dostaj cych si  do atmosfery przez kot y

zainstalowane w gminnych obiektach 

komunalnych i prywatnych domach jedno-

rodzinnych), który dofinansowuje wszelkie 

zadania inwestycyjne realizowane w ramach 

tego programu. Zainteresowani dofinanso-

waniem mog  zasi ga  informacji w oddzia-

ach ochrony rodowiska w swojej gminie, 

czy program ten dzia a na ich terenie. 

Innym sposobem wspomagania inwestycji 

w kolektory s  preferencyjne kredyty ofe-

rowane przez: Bank Ochrony rodowiska, 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy 

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki 

Wodnej.

Zainteresowanie kolektorami s onecznymi 

b dzie wzrasta , gdy  ju  teraz planuje si

wprowadzi  (do ko ca 2010 roku) zwi k-

szenie do 12% udzia u energii s onecznej 

w bilansie energetycznym. Idea korzystania 

ze róde  odnawialnych b dzie coraz inten-

sywniej propagowana. Chc c zadba  o przy-

sz o  naszych dzieci, b dziemy musieli 

zwraca  coraz baczniejsz  uwag  na ochron

rodowiska, a tak e na to, e ród a konwen-

cjonalne s  coraz bli sze wyczerpania.

Przed zakupem kolektorów s onecznych 

warto zasi gn  informacji zarówno u spe-

cjalistów, jak i u u ytkowników instalacji 

solarnych. Specjali ci pomog  nam zrozu-

mie  podstawowe poj cia i ró nice mi dzy 

oferowanymi produktami. Opinie u yt-

kowników kolektorów pozwol  przyjrze

si  praktycznym aspektom wykorzystania 

energii s onecznej. 

 Kolektory zainstalowane na dachu. Rury przy czeniowe wyprowadza si  przez standardowe 

wywietrzniki dachowe lub przepusty antenowe. W szczególnych przypadkach mo na wyprowadzi  je 

przez otwór w cianie 

fo
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Kolektory wykorzystywane do podgrzewania wody w basenie. Ich powierzchnia powinna 

wynosi  40% powierzchni basenu krytego i 70% powierzchni basenu otwartego

70%

30%

zapotrzebowania na ciep o do przygotowania 

c.w.u. i 

zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania 

pomieszcze

W Polsce kolektory s  w stanie pokry

Kolektory zamontowane w po aci dachowej. W tym miejscu nie montuje si  ju  dachówek, 

zatem mo na oszcz dzi  na materiale u ytym do krycia dachu 
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