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Zastanawiaj c si

nad wyborem 

kolektorów s onecz-

nych, musimy przede 

wszystkim okre li

swoje oczekiwania. 

Czy instalacja ma 

podgrzewa  wod

tylko w sezonie 

letnim czy przez 

ca y rok? A mo e

rozwa amy te  jej 

wykorzystanie tak e

do dogrzewania 

budynku? 

 PRZEGL D RYNKU
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Zasada dzia ania ka dego kolektora s onecznego jest taka sama: docieraj ce do niego promienio-

wanie s oneczne jest zamieniane na ciep o, które nast pnie jest kierowane do instalacji domo-

wej, gdzie s u y  do przygotowania ciep ej wody u ytkowej, rzadziej – do ogrzewania pomiesz-

cze . Rynek jest obecnie zdominowany przez dwa typy kolektorów – p askie i pró niowe.

Kolektory p askie
Promieniowanie s oneczne po-

ch aniane jest w nich przez 

p ask  metalow  p yt  nazy-

wan  absorberem, która na-

grzewa si  i przekazuje ciep o

do wype nionych roztworem 

glikolu rurek stykaj cych si

ze jej spodem. Ogrzany p yn 

p ynie przewodami do wy-

miennika ciep a umieszczone-

go w zasobniku ciep ej wody, 

po czym och odzony powraca 

do kolektora.

Obudowa kolektora musi go 

chroni  przed uszkodzenia-

mi, dlatego od góry przykry-

wa go tafla szk a odpornego 

na grad. Obudowa zapobiega 

ry
s. V

ie
ssm

ann

Rys. 1 Budowa kolektora p askiego

szyba ze szk a hartowanegoszyba ze szk a hartowanego 

– zabezpiecza przed uszkodze-

niami oraz izoluje cieplnie

p yta absorberap yta absorbera

– poch ania padaj ce promieniowanie 

s oneczne, równocze nie wypromieniowuj c

bardzo ma o ciep a

warstwa izolacji cieplnejwarstwa izolacji cieplnej 

– ogranicza straty 

ciep a do otoczenia

rurki miedzianerurki miedziane

– przep ywa przez nie roztwór 

glikolu, który odbiera ciep o od 

absorbera
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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 sku-

tecznie poch ania promieniowanie s oneczne, 

lecz sama wypromieniowuje niewiele ciep a.

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 mo e by :

 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 umiesz-

czonej wewn trz szklanej rury rurce z gliko-

lem, albo tzw. ciep owodowi (heat pipe), musi 

ono dalej trafi  do instalacji. W tym celu po-

szczególne rury czy czy „szyn  zbiorcz ”

(np. rurk , przez któr  przep ywa roztwór gli-

kolu). Po czenia elementów musz  zapew-

nia  z jednej strony efektywne przekazywanie 

tego ciep a, a równocze nie – nie mog  powo-

dowa  nadmiernych jego strat do otoczenia. 

Spe nienie tych warunków jest trudne. 

Rurowe kolektory 

pró niowe mog  do

skutecznie wykorzy-

stywa  tak e promie-

niowanie padaj ce na 

rury z boku, a dodat-

kowo cz sto wyposa-

a si  je w zwierciad a

paraboliczne skupia-

j ce wiat o na absor-

berze. 

Ciep o
z kolektora
W tradycyjnej insta-

lacji grzewczej dyspo-

nujemy pewn  ilo ci

paliwa, dzi ki które-

mu mo emy podgrza

okre lon  ilo  wody 

do danej temperatury, cho  je li paliwa 

jest ma o, to i wody podgrzejemy niewiele. 

Instalacja solarna dzia a jednak inaczej. 

Zamiast paliwa wykorzystujemy promienio-

wane s oneczne, którego intensywno  jest od 

nas w zasadzie niezale na i zmienia si  wraz 

z por  roku. Na miesi ce letnie, od maja do 

ko ca sierpnia, przypada ok. 60% energii do-

cieraj cej do nas ze s o ca, a od listopada do 

lutego jest to zaledwie ok. 10%. W zwi zku 

z tym kolektor – ani pró niowy, ani p aski 

– nie jest w stanie pokry  zim  zapotrzebowa-

nia na c.w.u., a tym bardziej nie nadaje si  na 

g ówne ród o ciep a dla domu, bo zim  po-

trzebujemy go przecie  najwi cej.

Mo liwo ci wykorzystania kolektora zale

te  w du ym stopniu od jego strat ciep a, któ-

re s  tym wi ksze im mniej skuteczna jest jego 

izolacja. Rzecz w tym, e kolektor o s abej izo-

lacji poch onie co prawda pewn  ilo  pro-

mieniowania s onecznego nawet gdy tempera-

tura otoczenia jest bardzo niska (czym ch tnie 

pochwali si  sprzedawca), ale ten zysk energii 

b dzie mia  tylko teoretyczne znaczenie, bo 

powsta e ciep o i tak ucieknie do otoczenia. 

W praktyce potrzebna jest przynajmniej kil-

ku-, czy kilkunastostopniowa ró nica tempe-

ratury pomi dzy wod  w zasobniku a p ynem 

solarnym z kolektora. Zdecydowanie lepsz

izolacyjno  oferuj  kolektory pró niowe, dla-

tego s  wydajniejsze w niskiej temperaturze. 

W grudniu czy styczniu, gdy temperatu-

ra spada poni ej zera (cho by tylko do –2°C) 

p yn z kolektora p askiego b dzie mia  np. 

temperatur  zaledwie 10°C, czyli tyle co zim-

na woda wodoci gowa. Jego ciep a wi c nie 

wykorzystamy.

W takich warunkach kolektor pró niowy po-

zwoli za  uzyska  temperatur  ok. 20°C, mo e

wi c wst pnie podgrza  wod . Do danej tem-

peratury dogrzeje j  nast pnie konwencjonalne 

ród o ciep a (kocio , grza ka elektryczna itp.).

Uwaga! Zwi kszenie powierzchni kolektorów 

b dzie w tej sytuacji niemal bezowocne 

Budowa rury kolektora pró niowego z tzw. ciep owodem

kondensator 

rurki cieplnej, tu 

skraplaj c si

czynnik roboczy 

oddaje ciep o

miedziana 

rurka cieplna

czynnik roboczy

paruj cy 

w niskiej 

temperaturze

szklana 

rura pró niowa

absorber 

na ciance 

rurki

pró nia
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Ilo  docieraj cej do nas energii s onecznej w stosunku do sumy rocznej
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rednia temperatura c.w.u. podgrzewanej przez kolektor 
a) p aski 

Dwa kolektory p askie Buderus Logasol 3.0 pokrycie ok. 55% zapotrzebowania*

Jeden kolektor pró niowy Buderus Vaciosol CPC12 pokrycie ok. 55% zapotrzebowania*

b) pró niowy

*Dane z  programu Solad 2.0 dla lokalizacji w Poznaniu

 Zastosowanie pró ni jako izolacji pozwala zmini-
malizowa  straty ciep a do otoczenia
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JUNKERS RADZI

Jakie oszcz dno ci mo na uzyska  przy wspó pracy kot a kondensacyjnego z uk adem solarnym 

W wielu nowych budynkach jednorodzinnych kot y grzewcze montowane s  nie w kot owniach, lecz 

w kuchniach, azienkach lub we wn kach pod schodami. Instalacja kot a jednofunkcyjnego z zasobnikiem w tego typu pomieszczeniach jest oczywi cie 

zgodna z obowi zuj cym Prawem Budowlanym, ale wymaga nieco wi cej nak adów pracy, ze wzgl du na ograniczon  powierzchni  oraz estetyk  pomiesz-

czenia. Dodatkowo monta  instalacji solarnej, z zasobnikiem o du ej pojemno ci oraz odpowiednim osprz tem, zwykle nie jest ozdob  pomieszczenia lub 

z braku miejsca jest po prostu niemo liwy. 

W tego typu przypadkach Junkers proponuje stoj cy kocio  kondensacyjny – Cerapur Modul Solar. Rozwi zanie to, jest kompaktow  kot owni , która 

w jednej obudowie mie ci kocio  kondensacyjny oraz zasobnik warstwowy o wysokiej wydajno ci ciep ej wody z mo liwo ci  pod czenia instalacji solar-

nej. Cerapur Modul Solar jako kocio  kondensacyjny posiada zamkni t  komor  spalania, dzi ki czemu mo na zainstalowa  go w pomieszczeniu nawet 

o kubaturze 6,5 m3. Ogromn  zalet  tego urz dzenia jest cicha praca, co nie jest bez znaczenia w przypadku monta u w pomieszczeniach u ytkowych. 

Zasobnik warstwowy w kot ach Cerapur Modul Solar posiada wewn trz w ownic  solarn  a pod estetyczn  obudow  kot a ukryty jest pe en osprz t

solarny tj. grupa pompowa, naczynie wzbiorcze oraz 

regulator solarny. Wszystkie elementy s  zabudo-

wane w kotle o wymiarach: 600 × 600 × 1860 mm 

(szer./g ./wys.). Dzi ki temu, Cerapur Modul Solar nie 

wymaga wiele miejsca do instalacji. Doposa aj c in-

stalacj  w dwa kolektory s oneczne marki Junkers oraz 

dwie cienkie rurki cz ce je z kot em, mo emy zmniej-

szy  nasze rachunki za energi , dzi ki wykorzystaniu 

energii s onecznej.  Inteligentna wspó praca kolekto-

rów s onecznych z kot em Cerapur Modul Solar pozwa-

la na pokrycie zapotrzebowania na energi  konieczn

do podgrzewania wody u ytkowej nawet do 60% w skali 

roku. Natomiast w okresie letnim nawet do 90%, znacz-

nie ograniczaj c zu ycie do tego celu gazu.  

www.junkers.pl

REKLAMA

– woda w zasobniku i tak nie osi gnie wy szej 

temperatury ni  p yn ogrzany przez kolektor.

Efektywno  dzia ania kolektorów w ró -

nych miesi cach mo na nieco poprawi , do-

bieraj c odpowiednio ich k t nachylenia do 

poziomu: 

 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 i go ci mamy niemal 

wy cznie latem. Lepszym wyborem b d

wówczas kolektory p askie;

 ok. 50° to najcz stsze rozwi zanie, dobre 

gdy kolektory podgrzewaj  c.w.u dla kilku 

osób. Zapewnia zwi kszenie uzysku energii 

wiosn  i jesieni , zim  za  i tak mo liwo ci 

kolektorów s  bardo s abe, natomiast latem 

mamy raczej nadmiar ciep a do wykorzysta-

nia. Kolektory pró niowe b d  w tej sytuacji 

nieco bardziej wydajne;

 80°–90° – gdy mimo wszystko zale y nam 

na zwi kszeniu zysków z kolektora zim .

Taka instalacja b dzie musia a by  zdecydo-

wanie wi ksza ni  typowa, co zrównowa y

wp yw niekorzystnego ustawienia w sezonie 

letnim. W tym przypadku uzasadnione jest 

stosowanie tylko kolektorów pró niowych.

Kompletna instalacja solarna 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 solar-

na zmniejszy zu ycie energii do podgrzania c.w.u. o ok. 2500 kWh rocznie. Nawet je li za o ymy, e

woda podgrzewana jest pr dem elektrycznym (najdro szym no nikiem) to przy obecnych cenach, 

zaoszcz dzimy ok. 1200 z  rocznie. Na zwrot kosztów inwestycji b dziemy wi c czeka  ponad 10 lat 

(chyba e konwencjonalne no niki energii b d  dro e  bardzo szybko). A czas eksploatacji kolek-

tora szacowany jest na 15–20 lat.

Ekonomiczn  atrakcyjno  inwestycji w instalacj  solarn  zdecydowanie podnosi jakakolwiek forma 

dofinansowania. Niestety w polskich warunkach inwestorowi indywidualnemu trudno j  uzyska .

Przede wszystkim trzeba sprawdzi  czy w adze gminne lub powiatowe przewiduj  dotacje tego ro-

dzaju inwestycji ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

– nie ma tu jednolitych zasad w skali kraju. Szanse na dofinansowanie wzrastaj  np. je li realizo-

wany jest tzw. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – czyli zanieczyszcze  powodowanych przez 

ma e domowe kot ownie.

We wrze niu ma ruszy  tak e program dotacji dla inwestorów indywidualnych ze rodków 

Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, obecnie to jednak dopiero 

powstaj cy projekt.

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

wo ane przez samych mieszka ców, mog  stara  si  o pieni dze pochodz ce 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.

Op acalno  i dofinansowanie
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Wa ne parametry kolektorów 
Je li chcemy pozna  parametry kolektorów 

s onecznych, pytajmy zawsze w jakich warun-

kach je uzyskano. Porównanie ró nych urz -

dze  ma sens tylko w tedy, gdy procedura ich 

testowania by a taka sama (zgodna z t  sam

norm ), co mo na sprawdzi  w certyfikatach 

urz dze . Tylko wówczas amator mo e po-

równa  kolektory (o ile s  tego samego typu 

– p aski z p askim lub pró niowy z pró nio-

wym).

Najwa niejsze parametry kolektorów przed-

stawiono poni ej.

Wspó czynnik przenikania ciep a linio-

wy oraz kwadratowy – im s  mniejsze tym le-

piej. Okre laj  jako  izolacji termicznej urz -

dzenia. Bywaj  ró nie nazywane i oznaczane 

(najcz ciej „a1” „a2”) ale bardzo charaktery-

styczne s  jednostki: W/(m2·K) oraz W/(m2·K2)

Sprawno  optyczna – im wy sza tym le-

piej. To maksymalna sprawno  kolektora uzy-

skiwana w sytuacji, gdy jego temperatura jest 

równa temperaturze otoczenia (zatem nie ma 

ucieczki ciep a). Wielko  ta wskazuje, jak

cz  docieraj cej do kolektora energii s onecz-

nej zostanie zamieniona na ciep o – z uwzgl d-

nieniem zarówno parametrów absorbera, jak 

i wp ywu  os aniaj cej go szyby. Sprzedawcy 

zamiast sprawno ci optycznej ch tnie ekspo-

nuj  robi ce na laikach wi ksze wra enie pa-

rametry samego absorbera: wspó czynnik ab-

sorpcji przekraczaj cy 95% oraz niski, poni ej 

5%, wspó czynnik emisji, sugeruj c, e porów-

nanie tych warto ci okre la sprawno  ca ego 

urz dzenia. Jednak o ile ró nice w sprawno ci 

optycznej 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 le-

piej. Najcz ciej podawana jest powierzchnia ab-

sorbera oraz powierzchnia apertury, czyli po-

wierzchnia, z której promieniowane s oneczne 

pada na absorber. W kolektorach p askich ró ni-

ce pomi dzy tymi dwoma wielko ciami s  zni-

kome, ale w kolektorach rurowych powierzchnia 

apertury jest znacznie wi ksza od powierzch-

ni absorbera (skupia si  na nim promieniowanie 

z du ej powierzchni). Najlepiej je li producent 

podaje inne parametry, np. uzysk energii z 1 m2

kolektora, bazuj c na powierzchni apertury, bo 

w odniesieniu do rurowych kolektorów pró nio-

wych przyj cie powierzchni absorbera prowadzi 

do sztucznego zawy enia wyników.

Uwaga! Producenci cz sto podaj  te  po-

wierzchni  zabudowy – warto na ni  zwróci

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 i dla jakiej miejscowo ci by  li-

czony. Bardzo cz sto producenci podaj  warto-

ci uzyskane na terenie Niemiec, a w polskich 

warunkach zwykle b d  one mniejsze. Nie 

mniej istotne jest okre lenie, jak  cz  rocz-

nego zapotrzebowania na c.w.u. pokrywa a in-

stalacja. Je li by o np. tylko 30%, to wystarczy-

o mniej kolektorów a uzysk z 1 m2 by  wi kszy 

ni  w instalacji w wi kszej instalacji wykorzy-

stuj cej ten sam model kolektorów, ale zaprojek-

towanej tak, by pokrywa a 60% zapotrzebowa-

nia rocznego. 

Podsumowanie
Kiedy wi c warto poleci  kolektory p a-

skie, a kiedy pró niowe?

P askie, gdy ciep o z nich wykorzystujemy 

g ównie latem – w nast puj cych sytuacjach: 

– ród em ciep a w domu jest kocio  na 

paliwo sta e, a kolektory sprawi , e nie 

trzeba b dzie z niego korzysta  przez kilka 

miesi cy w roku,

– podgrzewamy wod  w basenie;

– prowadzimy pensjonat lub hotel, w któ-

rych go ci mamy g ównie w lipcu i sierpniu.

Pró niowe b d  lepszym rozwi zaniem 

je li planujemy:

– pokry  jak najwi ksz  cz  zapotrze-

bowania na energi  do przygotowania c.w.u. 

w ci gu ca ego roku;

– wykorzysta  energi  s oneczn  do do-

grzewania pomieszcze .

Dzi ki lustrom parabolicznym kolektor rurowy wy-
korzystuje wiat o padaj ce na du  powierzchni

rura kolektora

pró nia

absorber

rurki miedziane 

wype nione glikolem

lustra

paraboliczne

kierunek pada-

nia promieni 

s onecznych

ZDANIEM EKSPERTÓW

Poprosili my przedstawicieli kilku firm 

o zaproponowanie instalacji z kolektorami 

dla czteroosobowej rodziny zu ywaj cej 

dziennie 240 litrów ciep ej wody o tempera-

turze 45°C. Jakie kolektory by przede wszyst-

kim polecili? Jakie b d  koszty wykonania 

ca ej instalacji? Jak du e oszcz dno ci ener-

gii przyniesie instalacja solarna? 

Robert Ziemniak, Specjalista 

ds. Technicznych w firmie WATT

W opisanej sytuacji najlepiej sprawdzi si  zasob-

nik o pojemno ci 300 l oraz dwa kolektory WATT 

3000 SU ( cznie 3,7 m2), lub dwa kolektory CPC 

9 ( cznie 3,84 m2). Pozwoli to na pokrycie zapo-

trzebowania na energi  (3900 kWh/rok) w oko-

o 68% – w przypadku kolektorów pró niowych, 

i w oko o 58% przy kolektorach p askich. Daje 

nam to oszcz dno ci, odpowiednio 2 652 kWh 

(9,54 GJ) i 2 262 kWh (8,14 GJ).

Zestaw kolektorów p askich WATT 3000 ze 

zbiornikiem 300 litrowym i kompletnym osprz -

tem kosztuje 8 220 z  netto,  pró niowych WATT 

CPC 9 za  9 999 z  netto. Ró nica w cenie nie jest 

wi c du a. Do tego koszty orurowania i monta u

– ok. 2000 z  bez wzgl du na typ kolektora.

Wykorzystanie kolektorów do wspomagania 

ogrzewania ma sens wy cznie w przypadku ni-

skotemperaturowego ogrzewania pod ogowe-

go. Stosujemy wtedy zbiorniki akumulacyjne 

o pojemno ci od 300 do 900 litrów. Powierzchnia 

kolektorów zale y od kubatury, któr  zamie-

rzamy ogrza .

Koszt kolektorów to 40–50% ceny instalacji. 

Firma Watt uwzgl dnia w cenie darmowe uru-

chomienie i dwuletni serwis. W przypadku topo-

wych zestawów VIP dajemy 10-letni  gwarancj

na wszystkie cz ci. Po okresie gwarancyjnym 

koszt serwisu wynosi oko o 40 z otych.

Bezawaryjna praca kolektora p askiego za-

le y od ywotno ci absorbera, nieprawd  jest, 

e w polskich warunkach, w zwi zku z cz stymi 

wahaniami temperatury, atwo dochodzi do roz-

szczelnienia kolektorów pró niowych. Niestety 

wiele znanych marek oferuje chi skie produk-

ty, opatruj c je jedynie w asnym logo. Firma 

WATT do nich nie nale y. 

Andrzej Grasza, Kierownik O rodka 

Szkole  De Dietrich Technika Grzewcza

Proponujemy zestaw Dietrisol Ultra Light 300-

4, z o ony z dwóch kolektorów p askich o po-

wierzchni 2 m² ka dy i zasobnika 300 l wraz 

z niezb dnym osprz tem. 
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W okresie od maja do wrze nia zapewni on 

pokrycie 90–100% zapotrzebowania na ciep o do 

przygotowania c.w.u. W pozosta ym okresie za

do 30%, poniewa  solar realizuje wst pne podgrza-

nie, natomiast przy pe nym s o cu mo e w pe ni 

pokry  zapotrzebowanie na c.w.u.  rednio w roku 

mo emy zaoszcz dzi  ok. 525 kWh/m² kolektora, 

co dla 2 kolektorów daje 2100 kWh (7,56 GJ).

Cena katalogowa zestawu to 9780 z  plus mon-

ta  oko o 2500 z .

Koszty analogicznego zestawu z kolektorami 

pró niowymi by by oko o 2 razy wi ksze.

Je li chcemy tak e dogrzewa  dom, to proponu-

jemy zestaw Dietrisol Combi Light 750-11, z o ony 

z 5 kolektorów p askich, zasobnika dwup aszczo-

wego 750 l oraz dodatkowego wyposa enia.

Najlepsze sprawno ci przy odbiorze ciep a uzy-

skujemy przy ogrzewaniu p aszczyznowym nisko-

temperaturowym a wi c np. pod ogowym.

Z praktyki eksploatacyjnej wynika, e koszty 

ogrzewania dzi ki takiemu wspomaganiu, da y

si  zredukowa  o blisko po ow  (przy ogrzewa-

niu gazem).

W przypadku kolektorów pró niowych efekty 

mog  by  wi ksze jednak, za wy sz  cen .

Kolektory to ok. 40% ceny instalacji. Natomiast 

koszty serwisu wynosz  ok. 150 z  rocznie.

Trwa o  kolektorów p askich ocenia si  na 

oko o 20 lat. 

Grzegorz Szwajnoch,

Mened er Produktu ds. Odnawialnych róde

Energii NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Zaleca bym zastosowanie kolektorów p askich 

o powierzchni zabudowy 6,21 m². Do tego potrzeb-

ny b dzie zasobnik ciep ej wody u ytkowej o po-

jemno ci 300 l. Ca kowity koszt takiej instalacji 

(materia y plus monta ) wyniesie ok. 9 500 z .

Kolektory w okresie od maja do wrze nia s

w stanie zaspokoi  prawie w 100% zapotrzebo-

wanie na c.w.u., a w miesi cach przej ciowych 

– takich jak kwiecie , pa dziernik – w oko o 60%. 

W praktyce daje to w przybli eniu oszcz dno

energii na poziomie 6 GJ/rok.

Natomiast je li instalacja solarna ma s u y

równie  wspomaganiu instalacji c.o., stosowanie 

kolektorów p askich raczej nie ma sensu. Mo na 

do tego celu wykorzysta  kolektory pró niowe, 

ale system ogrzewania powinien pracowa  na ni-

skich parametrach. W gr  wchodzi zatem ogrze-

wanie pod ogowe, cienne lub sufitowe, ewentu-

alnie grzejniki o du ej powierzchni. Przyk adowo

chcemy wspomaga  grzewczo dobrze ocieplony 

budynek o powierzchni 100 m2, o rocznym zu y-

ciu energii 100 kWh/1 m2 powierzchni u ytkowej. 

Roczne zapotrzebowanie na energi  grzewcz  wy-

nosi 10 000 kWh. W sezonie grzewczym z insta-

lacji solarnej mo emy w najlepszym razie pozy-

ska  ok. 390 kWh/sezon. Aby zaoszcz dzi  ok. 50% 

energii grzewczej nale a oby zainstalowa  system 

s oneczny z kolektorami o powierzchni ok. 13 m2.

Najwi ksza ilo  energii grzewczej zu ywana jest 

zim , gdy do dyspozycji mamy najmniejsz  ilo

energii s onecznej, a do 1 m2 kolektora dociera 

rednio ok. 1,8 kWh energii dziennie. W dzie  s o-

neczny, przy 13 m2 powierzchni kolektorów daje 

to ok. 25 kWh. Teoretycznie zatem pozwoli oby to 

zaoszcz dzi  dziennie rednio 15% energii zu y-

wanej na ogrzewanie. Koszt inwestycji w porów-

naniu z instalacj  solarn  wykorzystywan  jedy-

nie do podgrzewania c.w.u. b dzie jednak blisko 

2 razy wy szy.

Same kolektory s oneczne stanowi  ok. 50% 

warto ci ca ej instalacji, koszt automatyki to 

ok. 5–10%, natomiast na pozosta e 40–45% sk a-

daj  si  inne elementy instalacji solarnej (zbiornik 

c.w.u., grupa pompowa, naczynie przeponowe itp.) 

oraz monta . Koszty serwisowania instalacji solar-

nej to przede wszystkim koszt wymiany p ynu so-

larnego co ok. 4 lata, który wynosi 200–300 z .

Kolektory pró niowe, o ile nie ulegn  uszkodze-

niom mechanicznym lub cz stym przegrzaniom, 

maj ywotno  ok. 15 lat. ywotno  kolektora 

p askiego wynosi nawet do 20 lat.

Jerzy Grabek,

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu Energie 

Odnawialne Robert Bosch Junkers

Proponujemy dwa p askie kolektory s oneczne 

serii Excellence  i  zasobnik dwuw ownicowy o po-

jemno ci 300 l. Kompletny zestaw solarny kosztu-

je katalogowo ok. 12 000 z  netto. Roczny zysk so-

larny mo e si gn  ok. 2000 kWh (co odpowiada 

ok.  300 m3 gazu ziemnego) czyli mo emy zaoszcz -

dzi  ponad 56% kosztów ogrzewania wody (najmniej 

w styczniu – ponad 10%, najwi cej w lipcu ponad 

94%). cznie kolektory b d  wa y y ok. 88 kg a na 

dachu zajm  powierzchni  2,32 m2.

Inwestorom radzi bym nie sugerowa  si  tyl-

ko ulotkami handlowymi, ale poprosi  o wylicze-

nie zysków z instalacji, przy pomocy niezale nych 

programów obliczeniowych takich jak Kolektorek, 

GetSolar czy TSoll. Programy te s  w stanie wyli-

czy  szacunkowe zyski solarne i porówna  spodzie-

wane efekty pracy mi dzy poszczególnymi produk-

tami, tak pró niowymi jak i p askimi. 

Ka dy kolektor s oneczny powinien przej  testy 

zgodne z norm  europejsk  EN12975:2006. W opar-

ciu o ni  niezale ne o rodki naukowe przeprowa-

dzaj  kompleksowe badania. Ich wyniki, w formie 

raportu, powinny by  dost pne dla klienta. Oprócz 

takich danych jak sprawno  optyczna kolektora czy 

wspó czynniki strat ciep a a1 i a2, powinni my zwró-

ci  uwag  na podawan  moc u yteczn  kolektora 

w zale no ci od nat enia promieniowania s onecz-

nego i ró nicy temperatur p ynu solarnego w kolek-

torze i otoczenia. I wtedy podj  decyzj .

dr in . Pawe  Kowalski, 

Wyk adowca Akademii Viessmann

Proponuj  zastosowania 3 p yt kolektora p askie-

go (razem 6,9 m2 powierzchni czynnej) lub 4 m2

kolektora pró niowego. Na dachu instalacja ko-

lektorów p askich zajmie 7,53 m2 a „pró niówka” 

potrzebuje 5,76 m2. Zasobnik wody u ytkowej 

wspó pracuj cy z solarami powinien mie  ob-

j to  400 l. Z 7 m2 kolektora p askiego rocznie 

otrzymujemy oko o 3675 kWh energii.

Koszt kompletnej instalacji solarnej z kolek-

torami p askimi to ok. 15 000 z , z pró niowymi 

natomiast ok. 25 000 z . Instalacja kolektorów 

pró niowych jest dro sza, dla kogo jest wi c skie-

rowana? „Pró niówka” zajmie mniej miejsca na 

dachu, wi c je li miejsce na kolektory jest ogra-

niczone na pewno warto rozwa y  zakup kolek-

tora pró niowego.

Je li chcemy dogrzewa  tak e budynek, to dla 

domu o powierzchni 160 m2 w przypadku p askich 

kolektorów b dziemy potrzebowa  4 p yt po 2,3 m2

( cznie 9,2 m2) lub 6 m2 kolektora pró niowego. 

Zastosujemy np. 2 sztuki kolektora Vitosol 200-T 

o powierzchni czynnej 3,07 m2 lub 3 kolektorów 

o powierzchni 2,05 m2. Aby magazynowa  ciep o

z solarów konieczne jest zamontowanie zbiorni-

ka buforowego, który w przypadku omawianej in-

stalacji powinien mie  obj to  oko o 750 litrów. 

Najlepiej zastosowa  wykonany z stali nierdzewnej 

zbiornik multiwalenty Vitocel 360-M (750 l) który 

jednocze nie pos u y za bufor c.o. i podgrzewacz 

przep ywowy wody u ytkowej. Koszt omawiane-

go systemu powinien nie przekroczy  40 000 z

w wersji z kolektorami pró niowymi Vitosol 200-T 

lub oko o 28 000 z  w wersji z kolektorami p aski-

mi Vitosol 200-F. Szacowane oszcz dno ci ener-

gii to 5800 kWh. 

Trudno jednoznacznie okre li  trwa o  kolekto-

rów. W 1996 roku w laboratoriach ISFH Emmerthal 

i ISE Freiburg przebadano 140 instalacji solar-

nych na obiektach u yteczno ci publicznej, któ-

rych okres eksploatacji wynosi  od 13 do 18 lat. 

Sprawno  kolektorów s onecznych Acredal fir-

my Viessmann po 17 latach pracy spad a o oko o

7% w stosunku do sprawno ci nowego produk-

tu. G ówn  przyczyn  spadku sprawno ci kolek-

tora by a erozja tworzywa przykrywaj cego ko-

lektor (plexi), które uleg o zmatowieniu. Obecnie 

stosowane jest specjalne, odporne na starzenie 

si  szk o solarne. 


