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Wodny kolektor słoneczny
firmy EkoPark
Wojciech Trawiński

Firma EkoPark produkuje i instaluje wodne, bezciúnieniowe kolektory s≥oneczne zintegrowane z zasobnikiem ciep≥ej wody umieszczonym na dachu. Urzπdzenia te z powodzeniem konkurujπ z powszechnymi na rynku solarami, w ktÛrych czynnikiem grzewczym jest glikol. Istotnym aspektem jest takøe duøo niøszy koszt inwestycji.

W

iele osÛb jest przekonanych, øe
kolektor s≥oneczny jest dobrem
luksusowym zarezerwowanym
tylko dla dobrze sytuowanych odbiorcÛw.
Rozwiπzanie oferowane przez firmÍ EkoPark zaprzecza temu stereotypowi.

Kolektor wodny EkoPark
Alternatywnπ konstrukcjπ dla doúÊ
skomplikowanej i kosztownej instalacji
kolektorÛw glikolowych sπ kolektory wodne ñ o duøo prostszej budowie i ≥atwiejsze
w eksploatacji, a co za tym idzie ñ taÒsze.
W ich przypadku woda podgrzewana jest
bezpoúrednio na dachu i gromadzona
w zbiorniku zintegrowanym z rurowymi
prÛøniowymi absorberami, w ktÛrych nie
wystÍpuje øaden inny czynnik grzewczy.
S≥oÒce podgrzewa wodÍ uøytkowπ bezpoúrednio. Koszt urzπdzenia to niewiele ponad dwa tysiπce z≥otych.
Kolektor tego rodzaju moøe zapewniÊ pe≥en komfort c.w.u. w okresie od wiosny do
jesieni. Jak pokazujπ zrealizowane juø projekty, moøliwe jest takøe dostarczanie ciep≥ej wody zimπ. W porze letniej urzπdzenie
eliminuje korzystanie z tradycyjnych ürÛde≥
ciep≥a ñ kot≥Ûw na paliwa sta≥e, olej, gaz itp.
Waønym aspektem jest rÛwnieø dzia≥anie
urzπdzenia w sposÛb w pe≥ni przyjazny úrodowisku. Decyduje o tym zarÛwno wyeliminowanie glikolu jako czynnika grzewczego, niemal zupe≥ny brak zuøycia energii
elektrycznej, jak i moøliwoúÊ ca≥kowitej rezygnacji ze ürÛde≥ ciep≥a emitujπcych spaliny ñ podczas pracy kolektora.

Budowa i zasada dzia≥ania
Najwaøniejszym elementem kolektora
s≥onecznego sπ rury, ktÛre zamieniajπ ener-
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Rys. 1. Technologia kolektorÛw wodnych jest jednym z najczÍúciej stosowanych sposobÛw podgrzewania wody na úwiecie

giÍ s≥onecznπ na cieplnπ ñ podgrzewajπc
wodÍ. Solar EkoPark sk≥ada siÍ z szeregu
rur szklanych o podwÛjnych úciankach, po-

miÍdzy ktÛrymi znajduje siÍ prÛønia ñ stanowiπca izolacjÍ termicznπ (rys. 2). Za
sprawπ absorbentu, ktÛrym pokryta jest ru-

Rys. 2.
Kolektory EkoPark
bazujπ na rurach prÛøniowych
pokrytych od wewnπtrz
(od strony prÛøni)
absorberem
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Czynnik grzewczy ñ woda
Solar pracuje bez glikolu. ZarÛwno kolektor grzewczy, jak i zbiornik znajdujπ siÍ

Rys. 4. Pompa RS 20/12G s≥uøπca do zwiÍkszania ciúnienia w instalacjach c.w.
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Obieg wody
Kolektor dzia≥a w oparciu o proste zasady fizyki. Znajdujπce siÍ na dachu urzπdzenie nape≥nia siÍ zimnπ wodπ. Opada
ona na dno zbiornika, gdzie zainstalowane
sπ rury prÛøniowe, w ktÛre woda swobodnie wp≥ywa. S≥oÒce powoduje iø w rurach
woda podgrzewa siÍ i ñ jako ciep≥a
i w zwiπzku z tym løejsza ñ unosi siÍ ku
gÛrze, do zbiornika. Tym samym tworzy
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na dachu, a jedynym czynnikiem, ktÛry siÍ
podgrzewa, jest woda. Uk≥ad nie wymaga
skomplikowanej instalacji ani kosztownego sterowania systemem glikolowym, jest
bezpieczny ñ bezciúnieniowy i ≥atwy
w montaøu. Odpowiednio konserwowany
moøe byÊ uøytkowany przez lata, poniewaø nie posiada elementÛw, ktÛre mogπ
ulec awarii.

R

ra, woda wewnπtrz niej bardzo szybko siÍ
podgrzewa. Absorbent znajduje siÍ w strefie prÛøni, dziÍki czemu nie ma kontaktu
ani z wodπ, ani z czynnikami atmosferycznymi. Rury sπ wykonane ze szk≥a borokrzemowego i charakteryzujπ siÍ wysokim
bezpieczeÒstwem eksploatacji. Materia≥
ten, dziÍki zastosowaniu odpowiedniej
mieszanki tlenkÛw SiO2 i B2O3 oraz procesu odprÍøania termicznego, czyli hartowania, w powiπzaniu z typowπ dla szk≥a
borokrzemowego niewielkπ rozszerzalnoúciπ cieplnπ daje szczegÛlnie wysokπ odpornoúÊ rur na zmiany temperatury, uszkodzenia mechaniczne, silny deszcz, wiatr
czy gradobicie.

A

Rys. 3. Zasada dzia≥ania kolektora wodnego EkoPark

60
wodny kolektor s≥oneczny

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.

siÍ miejsce na nap≥yniecie kolejnej partii
wody zimnej, ktÛra znÛw zostaje podgrzana i wyp≥ywa ku gÛrze itd. (rys. 3).
Pozosta≥e elementy
Zbiornik jest wykonany ze stali kwasoodpornej SUS304-2B i zaizolowany piankπ poliuretanowπ, konstrukcja wsporcza
rÛwnieø zrobiona jest ze stali Inox ñ uk≥ad

nie jest wiÍc naraøony na korozjÍ. Brak
pompy, ktÛra w systemach glikolowych
pracuje czÍsto bez przerwy, eliminuje dodatkowe zuøycie energii elektrycznej.
Urzπdzenie jest zatem ekonomiczne w eksploatacji, a dziÍki nieskomplikowanej budowie rÛwnieø duøo taÒsze. Zestaw zawiera w standardzie kontroler, sondÍ i elektrozawÛr.

Dofinansowania
W ostatnim czasie duøym udogodnieniem
dla inwestorÛw chcπcych zainstalowaÊ kolektory by≥ program dop≥at do mikroinstalacji prowadzony przez Narodowy Fundusz
Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej.
Praktycznie kaødy mÛg≥ otrzymaÊ dofinansowanie siÍgajπce blisko 45% wydatkÛw na
montaø instalacji solarnej. Programem objÍte by≥y rÛwnieø kolektory wodne EkoPark.
Akcja NFOåiGW dobieg≥a jednak koÒca.
W jej miejsce pojawi≥ siÍ nowy program pod
nazwπ Prosument, ktÛry w za≥oøeniu ma
umoøliwiÊ dalszy rozwÛj Energetyki Obywatelskiej (rozproszonych ürÛde≥ energii odnawialnej). Mimo zapowiedzi i medialnych
komunikatÛw projekt Prosument nie wystartuje jednak zgodnie z planem. Zdecydowa≥
o tym niedopracowany i nieefektywny mechanizm dystrybucji úrodkÛw, ktÛry w obecnej formule nie spe≥nia oczekiwaÒ ani twÛrcÛw rozwiπzania, ani potencjalnych inwestorÛw, jak rÛwnieø sektora producentÛw
i dystrybutorÛw mikroinstalacji OZE. Powsta≥e w ten sposÛb opÛünienie moøe doprowadziÊ do znacznego zahamowania bÍdπcego w poczπtkowej fazie rozwoju sektora mikroinstalacji OZE. Niekorzystne konsekwencje, ktÛre moøe wywo≥aÊ luka inwestycyjna, to m.in. utrata kompetencji uczestnikÛw rynku, niewykorzystanie szansy na
technologicznπ zmianÍ czy spadek zatrudnienia w sektorze.
Jak wspomniano, program dop≥at z Funduszu by≥ skierowany g≥Ûwnie do odbiorcÛw instalacji solarnych glikolowych, ale
i wodne kolektory EkoPark korzysta≥y
z moøliwoúci wsparcia. W przypadku tych
ostatnich dobrπ informacjπ jest fakt, øe
urzπdzenia tego rodzaju ñ ze wzglÍdu na
niski koszt zakupu i eksploatacji ñ sπ rozwiπzaniem ekonomicznie uzasadnionym
takøe w przypadku braku dotacji.
Wojciech TrawiÒski
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Rys. 5. Zainstalowany wodny kolektor s≥oneczny EkoPark
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