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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 1–2/2015

Najwi kszy potencja  zmniejszenia kosztów 
eksploatacji domu. Energia elektryczna jest oko o
2,5 razy dro sza od ciep a wytwarzanego przez 
kocio  gazowy, st d nale y j  oszcz dza , ale 
przede wszystkim na drodze stosowania efek-
tywnego o wietlenia i sprz tu AGD. Energia elek-
tryczna stanowi zazwyczaj nie wi cej ni  20% 
rocznego bilansu energetycznego domu, podczas 
gdy ciep o potrzebne dla ogrzewania domu i pod-
grzewania wody u ytkowej, a  80%. St d te  to 
w a nie po stronie ciep a zu ywanego w domu, 
le y najwi kszy potencja  w obni eniu kosztów 
eksploatacyjnych.

Najni sze koszty eksploatacyjne. Praca in-
stalacji solarnej wymaga jedynie zasilania pom-
py obiegowej (ok. 20–40 W) podczas gdy dla po-
równania, praca spr arki ma ej pompy ciep a

to ok. 600–800 W. Koszty podgrzewania wody 
u ytkowej przez instalacj  solarn  s  ni sze 
ok. 10–15 razy w porównaniu do pompy ciep a, 
ok. 15–20 razy w porównaniu do kot a gazowe-
go i ok. 40 razy w porównaniu do bojlera elek-
trycznego. Równie  koszty serwisowe nale  do 
najni szych ze wzgl du na ma y zakres czynno-
ci konserwacyjnych (rys. 1).

Wysoka sprawno  i atwo  magazynowa-
nia ciep a. W porównaniu do modu u fotowol-
taicznego, wydajno  (kWh/m2rok) kolektora 
s onecznego jest przeci tnie wy sza 3–5 razy, 
co przek ada si  na ni sze koszty inwestycji 
i ma  wymagan  powierzchni  zabudowy. 
Magazynowanie ciep a w podgrzewaczu wody 
jest tani  i prost  funkcj . W przypadku insta-
lacji fotowoltaicznej nale y mie  na wzgl dzie 

konieczno  przy czenia si  do sieci energe-
tycznej lub magazynowanie energii elektrycz-
nej w akumulatorach, co wi e si  z wysokim 
kosztem zakupu i stopniow  utrat  pojemno ci 
wymagaj c  w praktyce co kilkana cie lat wy-
miany akumulatorów. W wielu krajach tak e
takich jak Niemcy, czy Austria wprowadza si
(nawet wstecz dla ju  istniej cych instalacji) 
opodatkowanie produkcji energii elektrycznej 
na w asne potrzeby. Z kolei pod czenie do sie-
ci energetycznej uzale nia wytwórc  energii od 
dyktowanych przez odbiorc  warunków, a tak-
e wprowadza obowi zek podatkowy z tytu u

uzyskiwanych korzy ci finansowych.
Ochrona rodowiska naturalnego. Instalacja 

solarna zapewnia najwy sz  sprawno  prze-
miany (konwersji) energii s onecznej na cie-
p o ze znanych powszechnie urz dze  OZE. 
G ównym powodem z ego stanu jako ci powie-
trza w Polsce pozostaje tzw. niska emisja zanie-
czyszcze . Ograniczenie zu ycia paliwa lokalnie 
w domach mieszkalnych zmniejsza bezpo red-
nio wspomnian  emisj . Kolektory s onecz-
ne pracuj  20–30 lat, a ich elementy sk adowe
podlegaj  recyclingowi (modu y fotowoltaicz-
ne s  sk adowane po wycofaniu z eksploatacji).

Kolektory s oneczne – praktyczne 
argumenty za pierwsze stwem stosowania
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Popularyzacja na rynku ró nych rozwi za  technicznych wykorzystuj cych Odnawialne ród a Energii (OZE), 
powoduje niejednokrotnie dylemat wyboru – korzystnego technicznie i ekonomicznie systemu. Mo e by  to 
dylemat wyboru np. pomi dzy kolektorami s onecznymi, a pomp  ciep a, czy te  modu ami fotowoltaicznymi. 
Urz dzenia te mog  wyst powa  z powodzeniem wspólnie w wi kszo ci budynków, ale cz ciej u ytkownik 
decyduje si  na wybór jednego lub dwóch z nich. Dlaczego jednak warto rozwa y  w pierwszej kolejno ci 
zastosowanie instalacji solarnej?

Rysunek 1. Porównanie kosztów podgrzania 100 litrów wody do temperatury 45°C wg cen paliw 01.2015
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