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Kolektor słoneczny
Ekopark
Wojciech Trawiński

Kolektor s≥oneczny nie musi byÊ urzπdzeniem drogim i skomplikowanym, ani teø dobrem luksusowym zarezerwowanym dla nielicznych. Wodny kolektor oferowany przez firmÍ EkoPark
≥πczy prostotÍ montaøu, dzia≥ania i eksploatacji, efektywnoúÊ oraz estetykÍ wykonania. Jest
przy tym znacznie taÒszy od technologii glikolowych obecnych na rynku. Urzπdzenie posiada certyfikat Keymark, pozwalajπcy uzyskaÊ dofinansowanie NFOåiGW.

K

olektory s≥oneczne sπ w ostatnim
czasie urzπdzeniami modnymi.
Jednak przez wielu potencjalnym
uøytkownikÛw bywajπ kojarzone z duøymi wydatkami oraz skomplikowanπ instalacjπ. SytuacjÍ dostÍpnoúci kolektorÛw poprawia moøliwoúÊ uzyskania rÛønego typu
dotacji na te urzπdzenia (przede wszystkim
z NFOåiGW), ale w przypadku wielu rozwiπzaÒ wydatki na solar i tak siÍgajπ kilku
tysiÍcy z≥otych. Istniejπ rÛøne moøliwoúci
rozwiπzania tego problemu, jednπ z nich
jest np. zbudowanie kolektora samodzielnie...

Konstrukcje kolektorÛw
Kolektor s≥oneczny co do zasady jest
urzπdzeniem bardzo prostym. Nagrzany
ciep≥em s≥onecznym czynnik grzewczy
(medium transportujπce ciep≥o ñ glikol,
woda) oddaje ciep≥o wodzie uøytkowej
wykorzystywanej w domu. Jeszcze prost-
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Rys. 1. Najprostsza konstrukcja ñ dwa zbiorniki plastikowe pomalowane na czarno ñ moøe byÊ przydatna w miejscach o ciπg≥ym, bardzo duøym nas≥onecznieniu (ürÛd≥o: gadzetomania. pl)

sze jest bezpoúrednie podgrzewanie wody
uøytkowej, gdzie nie zachodzi proces wymiany ciep≥a przez wymiennik ñ ogrzana

woda wp≥ywa wprost do domowej instalacji. Przyk≥ady najprostszych kolektorÛw
wykonanych Ñdomowym sposobemî
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elektrycznej. Zestaw zawiera w standardzie kontroler, sondÍ i elektrozawÛr.

Rys. 2. Kolektor wykonany domowym sposobem
ñ grzejniki stalowe zamontowane w ramie okiennej (ürÛd≥o: elektroda. pl)

przedstawiajπ rysunki 1-3. O ile przy duøym nas≥onecznieniu rozwiπzania te mogπ
okazaÊ siÍ przydatne, to jednak pod wzglÍdem estetyki i efektywnoúci znacznie odbiegajπ od najpowszechniejszych na polskim
rynku kosztownych produktÛw (rys. 4). PomiÍdzy samodzielnym wykonaniem kolektora s≥onecznego o wπtpliwej estetyce a zakupem doúÊ drogiego i z≥oøonego systemu
istnieje trzecie rozwiπzanie. Jest nim prosta
ale efektywna konstrukcja kolektora wodnego ze zintegrowanym zbiornikiem.
Urzπdzenie oferowane przez firmÍ EkoPark posiada wiele cech pozwalajπcych
mu konkurowaÊ z zaawansowanymi solarami, jest niedrogie, a przy tym cechuje siÍ
estetykπ umoøliwiajπcπ zamontowanie go
w wiÍkszoúci miejsc (rys. 5).

Kolektor EkoPark ñ w≥aúciwoúci
Cena kompletnego kolektora EkoPark
(kolektor ze zbiornikiem 180 l, elektrozaworem i sterownikiem) to oko≥o 2 500 z≥.
Urzπdzenie jest na tyle proste, øe moøe je
zamontowaÊ kaødy hydraulik, na kaødym
dachu. Kolektor nie wykorzystuje glikolu,
jest bezciúnieniowy, a co za tym idzie bezpieczny, a zastosowane rury prÛøniowe zapewniajπ mu wysokπ sprawnoúÊ. Dodatkowym atutem jest brak wymiennika i zwiπzanych z jego dzia≥aniem strat ciep≥a, gdyø
na dachu podgrzewana jest bezpoúrednio
woda uøytkowa, ktÛra grawitacyjnie sp≥ywa z gÛry (z dachu). W prostych instalacjach eliminuje to koniecznoúÊ stosowania
pompy (dla instalacji bardziej rozbudowanych oferowana jest wydajna i energooszczÍdna pompa EkoPark podnoszπca ciúnienie wody).
Dzia≥anie i budowa
Solar EkoPark pracuje bez glikolu. ZarÛwno kolektor grzewczy jak i zbiornik

Rys. 3. Inne przyk≥ady kolektorÛw wykonanych
w≥asnym sumptem (ürÛd≥o: elektroda. pl, tanikolektor. blox. pl)

znajdujπ siÍ na dachu, a jedynym czynnikiem, ktÛry siÍ podgrzewa, jest woda.
Urzπdzenie nie posiada kosztownego sterowania glikolowym systemem, nie wymaga kosztownej instalacji i jest bezpieczne bo bezciúnieniowe. Odpowiednio konserwowane moøe spe≥niaÊ swoje zadania
przez wiele lat. Prosta konstrukcja powoduje, øe brak w nim elementÛw, ktÛre mogπ ulec awarii.
Kolektor znajdujπcy siÍ na dachu nape≥niany jest zimnπ wodπ. Zimna woda
ñ ciÍøsza od ciep≥ej ñ opada na dno zbiornika, gdzie zainstalowane sπ rury prÛøniowe, w ktÛre woda swobodnie wp≥ywa.
S≥oÒce powoduje, iø w rurach woda szybko podgrzewa siÍ i juø jako ciep≥a ñ løejsza
ñ unosi ku gÛrze zbiornika, tworzπc miejsce do nap≥yniÍcia kolejnej partii wody
zimnej (rys. 6). Proces ten odbywa siÍ
w sposÛb ciπg≥y i jest oparty na prostych
zasadach fizyki.
Zintegrowany z kolektorem zbiornik
wykonany jest ze stali kwasoodpornej SUS304-2B i umieszczony w izolacji poliuretanowej. Rury sπ szklane. Konstrukcja noúna rÛwnieø wytwarzana jest ze stali Inox,
nie ma wiÍc ryzyka korozji. Brak pompy,
ktÛra w systemach glikolowych musi pracowaÊ niemal bez przerwy (transportujπc
ciep≥o z dachu do zbiornika), sprawia, øe
instalacja praktycznie nie pobiera energii

Rury
Najwaøniejszym elementem kolektora
s≥onecznego sπ rury, ktÛre sπ odpowiedzialne za zamianÍ energii s≥onecznej na
cieplnπ ñ podgrzewajπc wodÍ. Solar EkoPark zbudowany jest z szeregu rur szklanych o podwÛjnych úciankach, pomiÍdzy
ktÛrymi znajduje siÍ prÛønia ñ stanowiπca
bardzo dobrπ izolacjÍ termicznπ. Wewnπtrz rur woda bardzo szybko podgrzewa
siÍ, za sprawπ absorbentu, ktÛrym pokryte
sπ úcianki. Absorbent znajduje siÍ w strefie
prÛøni, dziÍki czemu nie ma kontaktu ani
z wodπ, ani z warunkami atmosferycznymi.
Naleøy przy tym zwrÛciÊ uwagÍ, øe kolektor nie jest zasilany rurami typu heat pipe, ktÛre wyglπdajπ podobnie, jednak sπ
stosowane w innym, znacznie droøszym
rozwiπzaniu technicznym. Poglπdowy
schemat budowy i wyglπd koÒcÛwek rur
heat pipe prezentujπ rysunki 7-8. Dla porÛwnania, wyglπd rury zastosowanej w kolektorze EkoPark prezentuje rys. 9. ChoÊ
same rury z zewnπtrz sπ podobne, to zastosowane w nich technologie podgrzewu
czynnika rÛøniπ siÍ. Rury heat pipe zawierajπ dodatkowe elementy, co podnosi ich
koszt.

a)

b)

Rys. 4. Kolektor p≥aski (a) i kolektor prÛøniowy
(b) ñ konstrukcje najczÍúciej oferowane na polskim rynku (ürÛd≥o: jaslo4u. pl, gsi-marex. pl)
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Rys. 8. Wyglπd koÒcÛwek rur heat pipe (ürÛd≥o:
allegro. pl)

Rys. 5. Kolektor wodny EkoPark ñ estetyczna konstrukcja i prosty montaø

Zastosowania
Kaødy uøytkownik moøe dokonaÊ dowolnego wyboru systemu solarnego,
w oparciu o swoje potrzeby i iloúÊ posiadanych úrodkÛw. Inwestycja w kolektor daje
oczywiste korzyúci. W przypadku kolektora wodnego EkoPark istotne jest, øe jest
on alternatywπ dla urzπdzeÒ Ñw≥asnej produkcji domowejî, ale takøe dla duøo droø-

Rys. 6. Zasada dzia≥ania kolektora EkoPark

szych solarÛw sprzedawanych na polskim
rynku.
Wodny kolektor s≥oneczny EkoPark
moøna wykorzystywaÊ w domu, warsztacie, na dzia≥ce, w hotelach, na polach namiotowych i innych miejscach, w ktÛrych
potrzebna jest ciep≥a woda. Im wiÍksze jest
zapotrzebowanie na c.w.u., tym szybciej
inwestycja siÍ zwrÛci. Naleøy przy tym pamiÍtaÊ, øe latem kolektory mogπ dostarczaÊ aø za duøo gorπcej wody, ktÛrπ trud-

Rys. 7. Poglπdowy schemat budowy rury heat pipe (ürÛd≥o: www.barto5z.webd.pl)

Waøne cechy kolektorÛw EkoPark
£atwoúÊ montaøu ñ do instalacji stosowane sπ zwyk≥e rury do c. o., a na dach wyprowadzana jest
tylko jedna rurka. Nie ma koniecznoúci stosowania glikolu, drogich przewodÛw rurowych, pomp
obiegowych, grup bezpieczeÒstwa, zasobnikÛw, czujnikÛw itp. Kolektor moøna zamontowaÊ na
kaødym dachu.
Prostota dzia≥ania ñ zarÛwno w zbiorniku jak i w rurach prÛøniowych znajduje siÍ tylko woda, ktÛra bezpoúrednio ogrzana przez promienie s≥oÒca staje siÍ ciep≥π wodπ uøytkowπ, bez udzia≥u wymiennika.
BezpieczeÒstwo ñ zbiornik jest bezciúnieniowy, woda sp≥ywa z niego do instalacji grawitacyjnie. Jeúli ciúnienie jest zbyt ma≥e, stosuje siÍ automatycznπ pompÍ EkoPark RS 20/12G, ktÛra podczas
poboru wody podnosi ciúnienie w instalacji c. w. do bezpiecznych 2 barÛw.
UniwersalnoúÊ zastosowania ñ kolektory mogπ dzia≥aÊ w miejscach, gdzie nie ma prπdu oraz
gdzie nie ma miejsca w kot≥owni na 300-litrowy zasobnik. Mogπ byÊ ≥πczone w dowolne zestawy np.
dla hoteli czy kempingÛw.
Prosty serwis ñ ze wzglÍdu na bardzo prostπ konstrukcjÍ kolektor w zasadzie nie wymaga serwisowania ñ dobrze ustawiony w kierunku s≥oÒca bÍdzie odpowiednio pe≥ni≥ swojπ rolÍ. W przypadku, gdy pÍknie jedna z rur prÛøniowych, moøna jπ w prosty sposÛb wymieniÊ na nowπ (sπ w ciπg≥ej
sprzedaøy na sztuki). W przypadku z≥ej jakoúci wody w sieci, zalecane jest jej filtrowanie.
Niska cena ñ kolektor jest kilka razy taÒszy niø rozwiπzanie glikolowe. Urzπdzenia posiadajπ certyfikat Keymark i moøna otrzymaÊ na nie dofinansowanie z NFOåiGW.
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Rys. 9. Rura prÛøniowa wykorzystywana w kolektorach EkoPark

no bÍdzie w ca≥oúci zuøytkowaÊ (s≥oneczne, gorπce dni). Niekiedy jednak moøe byÊ
jej teø za ma≥o ñ dlatego kolektor s≥oneczny nie powinien byÊ jedynym ürÛd≥em zasilania w ciep≥π wodÍ. Decydujπ o tym
przede wszystkim warunki klimatyczne
panujπce w Polsce, gdzie nawet najwydajniejsze technologie solarne nie pokryjπ ca≥ego zapotrzebowania na c.w.u. przez ca≥y
rok. Na stronach www.eko-park.org udostÍpnione sπ wszelkie niezbÍdne informacje potrzebne do podjÍcia decyzji o wyborze kolektora EkoPark.
Wojciech TrawiÒski
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