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Dla polskich warunków klimatycznych, 

a tak e ze wzgl dów ekonomicznych, dla 

wi kszo ci sytuacji inwestycyjnych ko-

nieczna jest ca oroczna praca instalacji so-

larnej. W ten sposób mo na d y  do uzy-

skania krótkich okresów zwrotu kosztów 

inwestycji, które b d  tym krótsze im:

wy sza b dzie sprawno  pracy kolektora •

s onecznego i instalacji solarnej,

ni szy b dzie ca kowity koszt inwestycji,•

ni sze b d  koszty zwi zane z obs ug•

serwisow  instalacji solarnej,

wy sze b d  koszty zakupu paliwa/ener-•

gii dla podstawowego ród a ciep a (np. ko-

cio  grzewczy, grza ka elektryczna).

Kolektory p askie i pró niowe – popular-

no  rynkowa

W praktyce nale y oczekiwa  optymalnych 

kosztów inwestycji w odniesieniu do wy-

dajno ci cieplnej.  Pod tym wzgl dem naj-

korzystniejszymi wska nikami cechuj  si

bezwzgl dnie kolektory p askie. Dlatego 

na wielu do wiadczonych rynkach, jak np. 

Austria, Niemcy, Francja, Dania, Szwajcaria, 

udzia  sprzeda y kolektorów pró niowych 

wynosi od kilku do maksymalnie 10%, pod-

czas, gdy w Polsce ponad… 26% (dane estif.

org). Wynika to w znacznej mierze z braku 

powszechnej wiadomo ci ró nic pomi dzy 

kolektorami pró niowymi, w ród których 

znajduj  si  zarówno wysokosprawne urz -

dzenia, jak i niskobud etowe o przeci tnych 

osi gach – cz sto ni szych w porównaniu 

do kolektorów p askich.

Wydajno  cieplna kolektorów pró nio-

wych mo e by  wy sza ni  dla p askich, 

przyk adowo w typowych warunkach pracy, 

kolektor pró niowy Hewalex KSR10 uzysku-

je +30% wi cej ciep a ni rednia warto

dla kolektorów p askich i +20% w porówna-

niu do popularnych na rynku pró niowych 

(dane solarblog.pl). Ró nica pomi dzy kolek-

torami s onecznymi mo e tu zreszt  znacz-

nie przekracza  100%, poniewa  na rynku 

oferowane s  do  powszechnie kolektory 

pró niowe o 2- ciennych rurach szklanych, 

ograniczaj ce przenikanie promieniowania 

s onecznego do wn trza.

Cena zakupu, a wydajno  cieplna?

Kolektory pró niowe nawet przy atrakcyj-

nej cenie b d  dro sze w zakupie od kolek-

torów p askich – przeci tnie jest to ró nica 

2,5-krotna. rednia rynkowa cena kolekto-

ra p askiego wynosi bowiem 889, a pró nio-

wego 2182 z /m2 netto. Nie zawsze z wy sz

cen  wi e si  wy sza sprawno  i wydaj-

no  kolektora pró niowego. Je li porów-

na  cen  zakupu kolektora do jego wydajno-

ci (z /W), to okazuje si , e ró nica mo e

by  ponad 5-krotna. Innymi s owami, cie-

p o uzyskiwane z kolektorów p askich jest 

znacznie ta sze ni  z kolektorów pró nio-

wych. Dzi ki temu inwestycja jest w stanie 

znacznie szybciej ulec sp aceniu.

Sens stosowania kolektorów pró niowych 

jest wówczas, gdy zapewni on wyra nie wy -

sze efekty ni  kolektor p aski. Wy sza wy-

dajno  kolektora pró niowego b dzie mo-

g a wówczas zrekompensowa  krótsze okresy 

jego pracy w sezonie zimowym, ze wzgl du 

na niekorzystny wp yw pró ni na rozmra a-

nie powierzchni rur ze niegu i szronu. Dla 

wielu popularnych kolektorów pró niowych 

o 2- ciennych rurach pró niowych, problem 

zalegania niegu i szronu stanowi najwi ksz

przeszkod  dla efektywnej pracy w sezonie 

zimowym ( ród o: solarblog.pl).
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Jaki kolektor s oneczny wybra
– p aski czy pró niowy?

Rys. 1. Kolektory p askie z absorberami harfowymi 

pozwalaj  na monta  w dowolnej pozycji

Rys. 3. Kolektory pró niowe Hewalex KSR10 

pozwalaj  na monta  tak e na elewacji budynku 

w pozycji pionowej

Rys. 2. Porównanie wydajno ci kolektorów 

s onecznych w odniesieniu do ich powierzchni 

czynnej (apertury), na podstawie parametrów 

20-tu kolektorów p askich i 12-tu pró niowych. Na 

wykresie – zakresy oraz rednia warto  rynkowa 

(dane solarblog.pl)

Rys. 4. Porównanie cen jednostkowych netto 

zakupu kolektorów s onecznych w odniesieniu do 

powierzchni czynnej absorbera

Rys. 5. Kolektory p askie z warunkach zimowych 

uzyskuj  szybk  gotowo  do pracy, samoczynnie 

usuwaj c nieg i szron z powierzchni szyby


