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Warunki techniczne WT 2017 i energia 
pierwotna…
Rozwa aj c zastosowanie instalacji 
SOL lub PV dla projektowanego domu, 
nie mo na kierowa  si  tylko intuicj ,
ale potrzebna b dzie ch odna kalkula-
cja. Warunki Techniczne WT 2017 obo-
wi zuj ce od 2017 roku dla projektowa-
nych budynków 1-rodzinnych wymagaj
m.in., aby zu ycie energii pierwotnej EP 
dla potrzeb ogrzewania, ch odzenia i cie-
p ej wody nie przekracza o 95 kWh/m2rok. 
Najwy sze nak ady ponoszone s  przy 
wytwarzaniu energii elektrycznej – 3 kWh 
energii pierwotnej (elektrownia w glowa) 
na 1 kWh energii elektrycznej. Z kolei naj-
ni szy zerowy (0,0) nak ad energii EP ce-
chuje instalacj  SOL. Wynika to ze lado-

wego zu ycia energii przez ma  pomp
obiegu solarnego w stosunku do wysokich 
uzysków ciep a. Dla instalacji PV wspó -
czynnik nak adu energii EP wynosi wi -
cej, bo 0,7. Wynika to z faktu pod czenia 
instalacji PV do sieci elektroenergetycz-
nej, której utrzymanie wymaga nak adów 
energii. Tak wi c wysokie znaczenie dla 
ograniczenia zu ycia energii pierwotnej 
odgrywa instalacja SOL, pozwalaj c atwo 
spe ni  warunki WT 2017 ju  w po cze-
niu z kot em gazowym. 

Domy niskoenergetyczne, pasywne, 
a instalacja PV…
Nowe budynki o bardzo niskich potrze-
bach cieplnych cechuj  si  wysokim udzia-
em zu ycia energii elektrycznej. Poza stan-

dardowym wyposa eniem domu, istotny 
wp yw odgrywa tu zastosowanie wentyla-
cji mechanicznej z rekuperacj  ciep a, a tak-
e cz sto pompy ciep a. Dodatkowe zu ycie 

mo e powodowa  ch odzenie w okresie let-
nim. W takim budynku mo e si  okaza , e
zastosowanie instalacji PV przyniesie wy -
sze efekty, szczególnie gdy wi kszo  wy-
twarzanej energii b dzie zu ywana na bie-

co w budynku, a nie oddawana do sieci.

Koszty inwestycji, powierzchnia dachu, 
zale no  od sieci…
Niew tpliwie koszty inwestycji dla insta-
lacji SOL b d  ni sze ni  dla PV. Ma a in-
stalacja SOL dla rodziny 4-osobowej wraz 
z monta em mo e by  zakupiona ju  od ok. 
9–10 tys. z  brutto, czyli za ok. 2000–
2200 z /kW. Typowa instalacja PV 
(3–4 kWp) to wydatek 15–20 tys. z  brut-
to czyli 4500–5000 z /kWp. Miejsce zabu-
dowy na dachu to odpowiednio ok. 7 m2

(SOL) i ok. 25 m2 (PV). Nale y tak e zwró-
ci  uwag  na niezale no  instalacji SOL 
i zale no  instalacji PV od sieci elektro-
energetycznej. Dla cz ci osób mo e mie
to znaczenie, e w przypadku instalacji 
PV nale y zwi za  si  umow  z Zak adem
Energetycznym, ale z kolei korzystamy 
z sieci jako z bufora energii, odbieraj c pó -
niej nadwy ki energii.  

Kiedy instalacja solarna, a kiedy fotowoltaiczna?

Oferta firmy Hewalex Sp.z o.o. Sp. K. 
jest znana na rynku krajowym i zagranicznym 
od 25 lat. cis a specjalizacja w konstruowaniu 

i wytwarzaniu systemów wykorzystuj cych 
energi  odnawialn , pozwoli a na opracowanie 

korzystnych pod wzgl dem jako ci, 
sprawno ci i ceny rozwi za . W ofercie 

znajduj  si  instalacje solarne i fotowoltaiczne 
oraz pompy ciep a. Firma Hewalex zajmuje 

w ostatnich latach pierwsz  pozycj  pod 
wzgl dem sprzeda y kolektorów s onecznych 

w Polsce (raporty IEO) oraz znajduje 
si  w TOP 10 najwi kszych wiatowych 

producentów kolektorów p askich 
(raporty Solrico).

Instalacja solarna i fotowoltaiczna spe nia inn  funkcj .
Wybór rozwi zania zale y od cech budynku oraz oczekiwa
mieszka ców. Mo na je z powodzeniem stosowa  wspólnie. 

Rozwi zania firmy Hewalex cechuj  si  szczególnie korzystnym wska nikiem 
„Cena/Wydajno ” oraz d ugimi okresami gwarancji si gaj cymi nawet 10-20 lat.

Kolektory s oneczne – Pompy ciep a – Fotowoltaika 
infolinia 801 000 810

www.hewalex.pl

Na wst pie mo na powiedzie , e najlepiej zastosowa … oby-
dwa systemy, poniewa  ka dy spe nia inn  rol  i posiada swo-
je indywidualne zalety. Na pewno nale y zwróci  uwag  ju  na 
etapie projektu budynku na zapewnienie odpowiedniej wolnej 
powierzchni dachu pod przysz  inwestycj . Skomplikowana 
konstrukcja dachu utrudni albo uniemo liwi zabudow  instalacji 
solarnej (w skrócie SOL) i fotowoltaicznej (w skrócie PV).
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