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Kolektory s oneczne s  przeznaczone do wytwa-
rzania ciep a dla potrzeb podgrzewania ciep ej
wody u ytkowej, jak równie  okresowego wspo-
magania ogrzewania budynku i podgrzewania 
wody basenowej. Ciep o stanowi podstawow
potrzeb  w rocznym bilansie energetycznym bu-
dynku mieszkalnego (Rys.1.) i tym samym odgry-
wa najwi kszy wp yw na ca kowite koszty eks-
ploatacyjne budynku. Dla porównania energia 
elektryczna stanowi zwykle oko o 8÷10% bilan-
su energetycznego, jest zu ywana w czasie po-
bytu mieszka ców w domu, a jej wcze niejsze 
magazynowanie wymaga stosowania kosztow-
nych i krótkotrwa ych akumulatorów. Efektywne 
systemy grzewcze oparte o energi  odnawialn

zapewniaj  najni sze obci enie nie tylko ro-
dowiska naturalnego, ale przede wszystkim bu-
d etu domowego.

Instalacja solarna cechuje si  najni szym 
spo ród wszystkich znanych róde  ciep a zu-
yciem tzw. energii pierwotnej, wymagaj c je-

dynie minimalnego poboru energii elektrycz-
nej dla zasilania ma ej pompy obiegowej. St d
te  koszty wytwarzania ciep a dla instalacji so-
larnej s  kilkukrotnie ni sze w porównaniu do 
innych urz dze  (Rys.2.).

Kolektory s oneczne – dla nowych i moderni-
zowanych budynków

Praktycznie ka dy obiekt o potrzebach ciepl-
nych mo e by  wyposa ony w instalacj  so-
larn . Zakres pracy kolektora s onecznego jest 
bardzo szeroki. Dach nie musi by  skierowa-
ny idealnie na po udnie (Rys.3.), a w razie bra-
ku miejsca mo liwy jest monta  kolektorów na 
elewacji budynku. Szczególnie zapotrzebowa-
nie na ciep  wod  jest w miar  sta e w okresie 
roku i uzale nione jedynie od potrzeb miesz-
ka ców. Pozwala to na optymalny dobór wiel-
ko ci instalacji solarnej, która w domu jedno-
rodzinnym jest w stanie w miesi cach letnich 
pokry  do 100% potrzeb ciep a. W skali ca ego 
roku oszcz dno ci mog  si ga  60%, co stanowi 
optymaln  warto  dla unikni cia przegrzewów 
w kolektorach s onecznych w okresie letnim.

Obecny stan techniki pozwala budowa  tzw. 
solarne domy jednorodzinne, gdzie pokrycie 
rocznych potrzeb cieplnych osi ga warto
od 50 do 100%. Cz ciej jednak praktyczne za-
stosowanie znajduj  instalacje solarne pokry-
waj ce maksymalnie od 15 do 35% rocznych 

potrzeb ciep a, dla których 
mo na ju  znale  oferowa-
ne kompletne zestawy solar-
ne (Rys.4.).

Uk ady tzw. hybrydowe 
s  ch tnie stosowane ze 
wzgl du na mo liwo  po-

czenia kilku róde  ciep a,
co zapewnia wy szy poziom 
bezpiecze stwa (ci g o
pracy), a tak e pozwala 
optymalizowa  koszty eks-
ploatacyjne. Dzi ki podgrze-
waczom uniwersalnym, ta-
kim jak Hewalex INTEGRA, 

koszt instalacji solarnej jest jedynie oko o 10% 
wy szy w porównaniu do tradycyjnej instalacji 
przeznaczonej jedynie dla podgrzewania wody 
u ytkowej (przy takiej samej ilo ci zastosowa-
nych kolektorów).

Niezmiernie istotnym jest zwrócenie uwa-
gi na kwestie jako ci i trwa o ci urz dze .
Kolektory s oneczne Hewalex obj te s  stan-
dardowo 10-letni  gwarancj , z opcj  wyd u-
enia o kolejny rok przy zakupie kompletnego 

zestawu solarnego. Gwarancja le y w tym przy-
padku po stronie producenta, a nie importera. 
Poniewa  inwestycja w instalacj  solarn  ma 
charakter d ugoterminowy, to te  nale y mie
na wzgl dzie fakt posiadania potwierdzonej ja-
ko ci przez kolektor s oneczny. Certyfikat Solar 
Keymark nadawany kolektorom na rynku eu-
ropejskim potwierdza pomy lne przej cie ry-
gorystycznych bada .
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Rys.1 Bilans energetyczny gospodarstwa 
domowego na podstawie danych GUS (raport 
z 2014 r. dla 4576 obiektów)

Rys.2 Porównanie kosztu wytworzenia ciep a (z /kWh brutto) 
z uwzgl dnieniem instalacji solarnej oraz pomp ciep a wody u ytkowej 
PCWU, pomp ciep a PCCO oraz pomp ciep a wody basenowej PCWB

Rys.3 Kolektory s oneczne pozwalaj  na monta
w ró nych warunkach. Zalecane jest zachowanie 

nachylenia 30÷45° oraz ustawienie w kierunku 
po udniowym z tolerancj  ±45°

Rys.4 Zestawy solarne Hewalex oferowane s
tak e w wariancie do wspomagania ogrzewania, 

nawet z 8 kolektorami p askimi i podgrzewaczem 
uniwersalnym INTEGRA 800 litrów

Kolektory s oneczne Hewalex
– prosty sposób na wysokie oszcz dno ci

Rys.4 Zestawy solarne Hewalex oferowane s
tak e w wariancie do wspomagania ogrzewania
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