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Firma Ekopark oferuje kolektory s≥oneczne, w ktÛrych czynnikiem grzewczym jest woda ñ wykorzystywana nastÍpnie bezpoúrednio jako ciep≥a woda uøytkowa. Rozwiπzanie to ma szereg
zalet konstrukcyjnych, jest przede wszystkim duøo prostsze, a zarazem i duøo taÒsze od dominujπcych na polskim rynku kolektorÛw glikolowych.

W

odne, bezciúnieniowe kolektory s≥oneczne sπ ≥atwe w obs≥udze, ma≥o awaryjne i wydajne.
Urzπdzenia te konkurujπ z rozpowszechnionymi na polskim rynku solarami, w ktÛrych czynnikiem grzewczym jest glikol.

Schemat instalacji grzewczej
z kolektorami glikolowymi
(ürÛd≥o: instalacjebudowlane.pl)

Kolektory glikolowe
W uproszczeniu solar glikolowy zbudowany jest z paneli s≥onecznych znajdujπcych siÍ na dachu oraz zasobnika ciep≥ej
wody z wÍøownicπ (wÍøownicami), znajdujπcego siÍ w kot≥owni. Kolektor jest po≥πczony ze zbiornikiem za pomocπ twardej
rury miedzianej (lutowanej srebrem
ñ twardym lutem) lub specjalistycznej rury karbowanej stalowej w odpowiednich
izolacjach. System wyposaøony jest w specjalny uk≥ad sterujπcy, pompowy, zawory
bezpieczeÒstwa, naczynia itp. NajczÍúciej
zasobnik c.w. posiada drugπ wÍøownicÍ
pod≥πczonπ do kot≥a c.o. DziÍki niej zimπ,
palπc w piecu, podgrzewa siÍ wodÍ.
Ca≥y uk≥ad nie jest prosty i ma kilka s≥abych punktÛw. Po pierwsze tracona jest
czÍúÊ energii cieplnej przekazywanej przez
glikol w zbiorniku ñ na wymiennikach zawsze wystÍpujπ straty. Po drugie pompa
odbierajπca ciep≥o z paneli s≥onecznych
pobiera energiÍ elektrycznπ ñ w ciπgu dnia
pracuje w zasadzie w trybie ciπg≥ym
ñ a dodatkowo powinna byÊ odporna na
wysokie temperatury czynnika (glikolu).
Po trzecie instalacja glikolowa jest doúÊ
droga i musi byÊ bardzo starannie wykonana i zaizolowana (by zminimalizowaÊ
straty ciep≥a i zabezpieczyÊ np. drewnianπ
konstrukcjÍ dachu przed temperaturπ dochodzπcπ nawet do 140oC). Dodatkowymi
elementami, ktÛre trzeba uwzglÍdniÊ, sπ
kompensaty, czujniki, zawory, programo-
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wanie (np. szybkoúci przep≥ywu glikolu)
oraz sam czynnik (glikol), ktÛrego cena
wynosi oko≥o 200 z≥ za 20 l.
Dzia≥anie
W instalacjach glikolowych, gdy zasobnik c.w. jest juø wystarczajπco nagrzany
(oko≥o 75oC), pompa przestaje odbieraÊ ciep≥o z paneli s≥onecznych. W tej sytuacji ciúnienie w nagrzewajπcych siÍ panelach
wzrasta i trzeba siÍ odpowiednio zabezpieczyÊ przed utratπ czynnika z instalacji.
Moøna to zrealizowaÊ na kilka sposobÛw.
Jednym z nich jest pod≥πczenie rurπ do zaworu bezpieczeÒstwa pustego zbiornika,
ktÛry odbierze nadmiar wyrzuconego glikolu (ktÛry pÛüniej trzeba wpompowaÊ z powrotem do instalacji). Kolejnym jest w≥πczenie cyrkulacji na sta≥e, by wych≥adza≥a
zasobnik c.w., co jednak generuje zuøycie
prπdu. W przypadku gdy zawÛr bezpieczeÒstwa jest umieszczony na dachu i nie jest
zabezpieczony pod≥πczonym zbiornikiem,
nadmiar glikolu moøe wyciec bezpoúrednio
na pokrycie dachu, powodujπc szkody.

Koszty
Ca≥y system glikolowy (kolektor s≥oneczny z zasobnikiem 300 l i sterowaniem)
o wydajnoúci odpowiedniej dla rodziny 2+2
kosztuje oko≥o 14 tys. z≥ brutto z montaøem
(cena uúredniona ñ orientacyjna). Istnieje
system dotacji na systemy solarne, jednak
i tu funkcjonuje szereg ograniczeÒ. Warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia
jest zaciπgniÍcie kredytu. Jeúli uøytkownik
chce przeznaczyÊ na zakup gotÛwkÍ, nie ma
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Tabela 1. Kalkulator kosztÛw ciep≥ej wody uøytkowej
Za≥oøenia
IloúÊ osÛb korzystajπcych z ciep≥ej wody

2 osoby

Zapotrzebowanie wody na osobÍ

70 litrÛw

Temperatura wody ciep≥ej (oC)

45oC

Liczba dni w roku korzystania z wody

365
Koszty*

Paliwo

Gaz ziemny

Olej opa≥owy
Gaz LPG
WÍgiel
Energia elektryczna
Drewno opa≥owe

Urzπdzenie grzewcze

Zapotrzebowanie ciep≥a
dla podgrzewania
ciep≥ej wody uøytkowej
(kWh/rok)

Roczne koszty
podgrzewania ciep≥ej
wody uøytkowej
(z≥ brutto)

Kocio≥ sta≥otemperaturowy

3330

712 z≥

Kocio≥ niskotemperaturowy

2498

534 z≥

Kocio≥ kondensacyjny

1998

427 z≥

Kocio≥ niskotemperaturowy

2854

1146 z≥

Kocio≥ kondensacyjny

2498

1002 z≥

Kocio≥ kondensacyjny

1998

898 z≥

Kocio≥ na mia≥ wÍglowy

3996

343 z≥

Kocio≥ na "ekogroszek"

3996

461 z≥

Bojler elektryczny

1998

1199 z≥

Pompa ciep≥a

666

313 z≥

Kocio≥ na drewno

3996

421 z≥

Kocio≥ na pelety

2854

453 z≥

* Ceny paliw i energii elektrycznej: lipiec 2012 r. PrzyjÍte do obliczeÒ sprawnoúci odzwierciedlajπ
w przybliøeniu rzeczywistπ efektywnoúÊ pracy ürÛde≥ ciep≥a w trybie podgrzewania wody uøytkowej.
Wyniki kalkulacji majπ charakter szacunkowy.

moøliwoúci otrzymania dofinansowania.
Dotacja nie jest rÛwnieø udzielana, jeúli
w domu prowadzona jest dzia≥alnoúÊ gospodarcza. Ca≥y proces ubiegania siÍ o finansowanie jest rÛwnieø doúÊ skomplikowany.
Z zestawienia w tabeli 1 wynika, øe
úredni roczny koszt podgrzania wody na
dwie osoby to oko≥o 600 z≥. Jeúli w rodzinie jest np. dwÛjka dzieci, to koszt ten siÍ
podwaja ñ 1200 z≥. Kolektor, niezaleønie
od technologii wykonania (woda, glikol)
pozwoli zaoszczÍdziÊ do 60% tej kwoty,
zmniejszajπc jπ do 720 z≥ rocznie. £atwo
moøna wyliczyÊ, øe w tej sytuacji zakup
kolektora glikolowego (przyjÍta cena zakupu 14 tys. z≥ brutto) zwrÛci siÍ po 19 latach. Jeúli na instalacjÍ przyznana zostanie

dotacja, to okres ten siÍ skrÛci, jednak pozostajπ doúÊ wysokie koszty eksploatacyjne ñ za prπd ktÛry pobiera pompa, serwis,
odsetki kredytu itp.

Wodny kolektor s≥oneczny
Ekoprak
Alternatywnym rozwiπzaniem dla doúÊ
skomplikowanej i kosztownej instalacji
kolektorÛw glikolowych sπ duøo prostsze
w konstrukcji i eksploatacji kolektory
wodne. 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. Uk≥ad taki (szczegÛ≥owe schematy rysunki i zdjÍcia omawiajπce
zasadÍ dzia≥ania kolektora Ekopark znajdujπ siÍ na stronie internetowej firmy) daje szereg korzyúci:
ï nie wystÍpujπ straty ciep≥a ñ pobierana
jest bezpoúrednio ogrzana woda, bez wymiennika,
ï po≥πczenia sπ wykonywane prostπ i niedrogπ rurπ np. Pex 20-25,
ï uk≥ad jest bezciúnieniowy ñ bezpieczny,
ï stosowana przez Ekopark pompa automatyczna w≥πcza siÍ tylko w czasie poboru wody, a w niektÛrych przypadkach
nie jest w ogÛle potrzebna (jeúli zbiornik
jest odpowiednio wysoko na dachu ñ system dzia≥a grawitacyjnie),
ï uk≥ad moøe dzia≥aÊ bez prπdu ñ jeúli zastosowany zostanie automatyczny zawÛr
p≥ywakowy (dope≥niacz).
Koszty
Ca≥y system jest o ponad po≥owÍ taÒszy.
årednio zbiornik z montaøem 300 l kosztuje 6 tys. z≥ brutto (przy zbiorniku 180 litrÛw ñ oko≥o 4 tys. z≥), czyli nawet mniej
niø system glikolowy po dofinansowaniu.
W przypadku wsparcia dotacjπ NFOåIGW, koszt zmniejsza siÍ o dodatkowe
45%, do 3,3 tys. z≥.
Firma Ekopark udziela na swoje produkty 10-letniej gwarancji.

Podsumowanie
Kolektory wodne sπ najczÍúciej i najd≥uøej stosowanym rozwiπzaniem solarnym na
úwiecie. W Europie zainicjowany zosta≥ inny trend, na co mia≥a wp≥yw m.in. dominacja duøych producentÛw. Systemy wodne
cechujπ siÍ ≥atwoúciπ montaøu, serwisu, duøo niøszymi kosztami, konkurujπc wydajnoúciπ z instalacjami opartymi na glikolu.
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W kolektorach wodnych rury prÛøniowe sπ bezpoúrednio zintegrowane z zasobnikiem ciep≥ej wody.
Brak wymiennika eliminuje straty ciep≥a
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