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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 rozwiπzania.

P

roponowana przez EkoPark technologia charakteryzuje siÍ prostotπ
i niskπ awaryjnoúciπ. Urzπdzenie
EkoPark odrÛønia siÍ od innych rozwiπzaÒ
solarnych sposobem magazynowania ciep≥ej wody, ktÛra w tym przypadku gromadzona jest w po≥πczonym z kolektorem
zbiorniku umieszczonym na dachu domu.
Wyeliminowanych zostaje dziÍki temu
wiele elementÛw ñ wymienniki, glikol,
specjalistyczne i drogie uk≥ady rur ñ a tym
samym unika siÍ strat ciep≥a wynikajπcych
z przekazywania ciep≥a i transportu ogrzanego czynnika. Zbiornik zintegrowany
z prÛøniowymi rurowymi absorberami
grzewczymi pozwala zapewniÊ ciep≥π wodÍ od wiosny do jesieni. Firma od lat sama
eksploatuje dwa tego typu urzπdzenia,
sprawdzajπc ich przydatnoúÊ i funkcjonalnoúÊ w praktyce.

Budowa i zasada dzia≥ania
Najwaøniejszym elementem kolektora
s≥onecznego sπ rury, ktÛre zamieniajπ energiÍ s≥onecznπ na cieplnπ ñ podgrzewajπc
wodÍ. Solar EkoPark sk≥ada siÍ z szeregu
rur szklanych o podwÛjnych úciankach, pomiÍdzy ktÛrymi znajduje siÍ prÛønia ñ stanowiπca izolacjÍ termicznπ (rys. 2). Za
sprawπ absorbentu, ktÛrym pokryta jest rura, 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
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Rys. 1. Technologia kolektorÛw wodnych jest jednym z najczÍúciej stosowanych sposobÛw podgrzewania wody na úwiecie

borokrzemowego niewielkπ rozszerzalnoúciπ cieplnπ daje szczegÛlnie wysokπ odpornoúÊ rur na zmiany temperatury, uszkodzenia mechaniczne, silny deszcz, wiatr
czy gradobicie.

Czynnik grzewczy ñ woda
Solar pracuje bez glikolu. ZarÛwno kolektor grzewczy, jak i zbiornik znajdujπ siÍ
na dachu, a jedynym czynnikiem, ktÛry siÍ
podgrzewa, jest woda. Uk≥ad nie wymaga

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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Pod≥πczenie i sterowanie
Kolektor EkoPark moøe byÊ zasilony
wodπ na dwa rÛøne sposoby. Podstawowym sposobem pod≥πczenia jest uk≥ad
z kontrolerem, sondπ i elektrozaworem
(rys. 4, rys. 5). Ze wzglÍdu na swojπ funkcjonalnoúÊ i wygodÍ uøytkowania, jest to
zestaw stosowany najczÍúciej. W zbiorniku zainstalowany jest czujnik ñ sonda, ktÛry ma dwa zadania. Po pierwsze pokazuje
poziom wody w zbiorniku, po drugie zaú
ñ temperaturÍ. Sonda pod≥πczona jest do
kontrolera, ktÛry umieszcza siÍ w dogodnym miejscu w domu. Dodatkowo niezbÍdny jest rÛwnieø elektrozawÛr, odpowiedzialny za dope≥nianie zbiornika. ElektrozawÛr rÛwnieø zostaje pod≥πczony do
kontrolera.
Po w≥aúciwym pod≥πczeniu do instalacji
kontroler pokazuje poziom wody w solarze oraz jej bieøπcπ temperaturÍ. Uøytkownik moøe sam decydowaÊ, czy dope≥niaÊ
zbiornik, czy nie. Automatyka jest przy
tym zaprogramowana tak, øe gdy zbiornik
wype≥niony jest mniej niø w 20%, sam dope≥ni siÍ zimnπ wodπ. Kontrolery posiadajπ w standardzie takøe dodatkowe funkcje.
Pozwalajπ one na pod≥πczenie opcjonalnej
grza≥ki (nie jest to rozwiπzanie szczegÛl-

Rys. 2.
Kolektory EkoPark
bazujπ na rurach prÛøniowych
pokrytych od wewnπtrz
(od strony prÛøni) absorberem

Rys. 3. Zasada dzia≥ania kolektora wodnego EkoPark

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.
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

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 wykonany jest 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.

Rys. 4. Elementy uk≥adu sterowania ñ kontroler,
sonda i elektrozawÛr
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Rys. 5. WspÛ≥praca kolektora z kontrolerem i elektrozaworem

nie korzystne), jak rÛwnieø np. spirali
grzewczej ñ drutu oporowego ñ ktÛry na
czas zimy zabezpieczy zewnÍtrzne odcinki rur przed zamarzaniem. Z praktycznego

punktu widzenia ta druga opcja jest duøo
bardziej funkcjonalna. Za pomocπ kontrolera moøna zaprogramowaÊ czasowo dzia≥anie tych funkcji.

Rys. 6. Pompa RS 20/12G s≥uøπca do zwiÍkszania ciúnienia w instalacjach c.w.

NajczÍúciej zadawane pytania
Czy kolektor wodny EkoPark nie zamarznie zimπ?
Kolektor nie zamarznie. Nie trzeba rÛwnieø spuszczaÊ z niego wody (naleøy zostawiÊ przynajmniej
50%). Gdy zbiornik nie jest wype≥niony w 100%, to nawet jeúli zamarznie woda w samym zasobniku, to ma ona wystarczajπco duøo miejsca by siÍ rozprÍøyÊ i nie uszkodziÊ zbiornika. W samych rurach woda nie zamarza, gdyø zawsze dociera do nich jakaú iloúÊ promieni s≥onecznych, powodujπc ogrzanie wody. Zimπ mogπ wystÍpowaÊ duøe mrozy przez kilka dni, ale wÛwczas zwykle jest
pogodnie i podczas dnia woda moøe podgrzaÊ siÍ nawet do temperatury ponad 50oC, co uchroni
solar przed zamarzniÍciem nocπ. Naleøy pamiÍtaÊ o rurze z wodπ, ktÛrπ dope≥niany jest solar, i zaworach ñ te elementy instalacji trzeba dobrze zaizolowaÊ (dobrze jest zastosowaÊ drut grzewczy).
Na zimÍ solar najlepiej jest od≥πczyÊ, korzystajπc z uk≥adu kot≥owni c. o.

Pompa ciúnieniowa
Prezentowany uk≥ad z kolektorem wodnym moøe dostarczaÊ wodÍ do domu
w sposÛb grawitacyjny, poniewaø zasobnik umieszczony jest na dachu. Ale wychodzπc naprzeciw oczekiwaniom uøytkownikÛw firma EkoPark wprowadzi≥a
rÛwnieø do oferty automatycznπ pompÍ ciúnieniowπ RS 20/12G (rys. 6), ktÛra daje
moøliwoúÊ zwiÍkszenia ciúnienia w instalacji wody ciep≥ej. Jeúli kolektor jest zlokalizowany wysoko na budynku jedno- lub
wielorodzinnym, odpowiedni dobÛr úrednic rur zapewni komfortowe ciúnienie
w instalacji wody ciep≥ej. Jednak jeúli domek jest parterowy z p≥askim dachem i posiada np. dwie ≥azienki, naleøy zastosowaÊ
pompÍ, ktÛra znacznie podniesie walory
uøytkowe instalacji solarnej. EnergooszczÍdna pompa jest prosta w montaøu oraz
dzia≥a tylko w momencie, gdy jest to konieczne, dajπc pe≥nπ kontrolÍ nad zuøyciem energii. Pompa posiada czujnik przep≥ywu, ktÛrego rolπ jest w≥πczenie i wy≥πczenie pompy w odpowiednim momencie.
T≥oczenie za≥πcza siÍ tylko wtedy, gdy odkrÍcony zostaje kurek z gorπcπ wodπ ñ po
jego zamkniÍciu pompa natychmiast siÍ
zatrzymuje.
Pompa oraz kontroler kolektora wymagajπ zasilania 230 V AC.
Pod≥πczenie za pomocπ
zaworu p≥ywakowego
Kolejnym sposobem instalacji jest pod≥πczenie kolektora do uk≥adu przy uøyciu
zaworu p≥ywakowego. Kolektor opcjonalnie wyposaøony jest w zbiornik p≥ywakowy, przy pomocy ktÛrego solar automatycznie nape≥niany jest zimnπ wodπ. To
rozwiπzanie bardzo dobrze sprawdza siÍ

Czy dach wytrzyma ciÍøar zasobnika?
Dach wytrzymuje znacznie wiÍksze obciπøenia, choÊby zimπ, kiedy spadnie mokry únieg. Waøne
jest, by kolektor montowa≥ wykwalifikowany monter, ktÛry ma rÛwnieø pojÍcie o konstrukcjach dachowych. Z≥e zamontowanie kolektora moøe spowodowaÊ rozszczelnienie dachu ñ dotyczy to rÛwnieø kolektorÛw glikolowych.
Czy latem woda siÍ nie zagotuje?
Jeúli nie bÍdzie poboru, zagotuje siÍ na pewno, ale nie zniszczy to kolektora i nie spowoduje øadnych dodatkowych kosztÛw ñ woda zwyczajnie odparuje. A jeúli jej poziom spadnie poniøej 20%, automat dope≥ni uk≥ad. W przypadku uk≥adu z zaworem p≥ywakowym juø ma≥y spadek poziomu wody
bÍdzie skutkowa≥ dope≥nieniem i obniøeniem temperatury w zbiorniku. Bez obaw zatem moøna pozostawiÊ solar bez nadzoru na d≥uøszy czas. Duøo wiÍkszym problemem jest odprowadzanie nadmiaru ciep≥a w uk≥adach solarnych z glikolem.
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Rys. 7. Kolektor EkoPark ze zbiornikiem p≥ywakowym
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NajczÍúciej zadawane pytania
Dlaczego wszyscy wybierajπ kolektory glikolowe?
Wynika to m.in. z braku wiedzy na temat kolektorÛw wodnych, ale takøe z uwarunkowaÒ rynkowych.
Urzπdzenie glikolowe za np. 15 tys. z≥ pozwoli sprzedawcy uzyskaÊ wiÍkszπ marøÍ niø kolektor
wodny, ktÛry kosztuje 4,5 tys. z≥. Takøe silne dzia≥ania marketingowe promujπ kolektory z glikolem.
Kolejnym aspektem jest fakt, øe nie kaødy jest w stanie zaakceptowaÊ wyglπd dachu z umieszczonym tam zbiornikiem. Kolektor s≥oneczny nie ma jednak pe≥niÊ roli dekoracyjnej, a przede wszystkim ogrzewaÊ wodÍ i byÊ prostym w obs≥udze ñ tutaj uk≥ad na bazie wody ma ogromnπ przewagÍ.
Takøe cena oraz koszty serwisu i czÍúci zamiennych sπ duøo niøsze.
Czy nie jest to tanie, chiÒskie rozwiπzanie?
To prawda, øe elementy kolektora produkowane sπ w Chinach, ale trzeba pamiÍtaÊ, øe powstajπ tam
takøe komponenty dla Mercedesa, Boeinga, promÛw kosmicznych czy telefonÛw komÛrkowych.
Kolektory EkoPark posiadajπ certyfikat Keymark i Atest PZH. Na úwiecie najwiÍcej jest solarÛw
wodnych ñ bezciúnieniowych, ktÛre pojawi≥y siÍ duøo wczeúniej niø glikolowe, bÍdπce ich modyfikacjπ. NajwiÍcej pracuje ich w krajach azjatyckich, gdzie dzia≥ajπ juø dziesiπtki lat.
Czy z wodnego kolektora s≥onecznego moøna ogrzaÊ dom?
Nie, nie moøna. Kolektor s≥uøy tylko do podgrzewania ciep≥ej wody uøytkowej.
Czy moøna otrzymaÊ dofinansowanie na solar EkoPark?
Instalujπc kolektory EkoPark moøna skorzystaÊ z dofinansowania NFOåiGW. Urzπdzenie posiada
certyfikat Keymark, a firma dysponuje wszystkimi niezbÍdnymi dokumentami do wype≥nienia, by
klient otrzyma≥ dofinansowanie. Realny koszt kolektora z zasobnikiem 300-litrowym wyniesie wÛwczas oko≥o 3,5 tys. z≥.

w miejscach, gdzie nie ma prπdu. Ca≥y
uk≥ad podgrzewania wody moøe dzia≥aÊ
rÛwnieø bez dostarczania energii elektrycznej, co w przypadku standardowych
systemÛw solarnych jest niemoøliwe.
Nad zbiornikiem podstawowym instalowany jest mniejszy zbiornik (rys. 7), a nastÍpnie oba, w prosty sposÛb sπ ≥πczone ze
sobπ. Zimna woda pod≥πczona jest do ma≥ego zbiornika, ktÛry dzia≥ajπc na zasadzie
naczyÒ po≥πczonych i posiadajπc p≥ywak
(podobny jak w sp≥uczce w toalecie),
w momencie nape≥nienie zbiornika podstawowego odetnie dop≥yw wody. Zaletπ takiego uk≥adu jest fakt, øe do jego dzia≥ania
wystarczy samo ciúnienie z instalacji zimnej wody. Naleøy jednak pamiÍtaÊ, øe tak
zasilany solar jest zawsze nape≥niony. Po
pobraniu np. 50 l wody zbiornik sam zaraz
uzupe≥ni niedobÛr. Uøytkownik nie ma
rÛwnieø moøliwoúci kontrolowania temperatury. Aby to osiπgnπÊ, system moøna
uzbroiÊ w sondÍ i kontroler.

Zastosowanie

Rys. 8.
Schemat nape≥niania
instalacji poprzez
zbiornik p≥ywakowy

Kolektor s≥oneczny EkoPark moøna stosowaÊ w domach, warsztatach, na dzia≥kach, w hotelach, na polach namiotowych
ñ wszÍdzie tam, gdzie potrzebna jest ciep≥a
woda. Im wiÍkszy jest pobÛr wody, tym
szybciej zwrÛci siÍ inwestycja. Naleøy
przy tym pamiÍtaÊ, øe latem kolektor s≥oneczny dostarcza niekiedy nawet za duøo
gorπcej wody (podczas s≥onecznych, upalnych dni), czasem jednak moøe jej byÊ teø
za ma≥o. Kolektor zatem nie moøe byÊ jedynym ürÛd≥em zasilania w ciep≥π wodÍ.
Na stronach www.eko-park.org znajdujπ
siÍ wszelkie niezbÍdne informacje dotyczπce urzπdzenia.
Wojciech TrawiÒski
Autor jest w≥aúcicielem
firmy EkoPark
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Rys. 9. Kolektor s≥oneczny EkoPark moøna stosowaÊ w domach, warsztatach, na dzia≥kach, w hotelach czy na polach namiotowych
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