
   Promocja 
 Polskiego 
Eksportu sp. z o.o. BTI 

 !"#$%&'#$()*+,$-../01/01/2-$$$$$$!/'34"5$6478&9:&':;<4!:"36 4#:"$$$$$$$=  :5>>???#:&':;<4!:"36 4#:"$$

ul. Elewatorska 23/1 
15-620 Bia ystok 

tel./fax (+48 85) 662-73-52 

KOLEKTORY S!ONECZNE 

 Nowoczesne !ród"a energii w 

dobie ostatnich lat staj# si$ coraz 

bardziej dost$pne zarówno pod 

wzgl$dem rozwijaj#cej si$ 

zaawansowanej technologii jak i 

kosztów takiej instalacji.  Wa%n# spraw# 

jest jednoczesne spojrzenie na proces 

inwestycyjny i przysz"# eksploatacj$ 

obiektu. Aby eksploatacja budynku by"a 

tania nale%y najpierw zainwestowa&, 

wykorzystuj#c najnowsze rozwi#zania 

dotycz#ce instalacji technicznych. 

Trzeba pami$ta&, %e koszty eksploatacji 

b$dzie si$ ponosi& przez nast$pne 

kilkadziesi#t lat. Zastosowanie 

alternatywnych !róde" energii umo%liwia zmniejszenie tych kosztów nawet do 30 % '  40%. 

 

 Kolektory s"oneczne to energia przyjazna (rodowisku naturalnemu, a ponadto: 

  Jest skuteczn# i prost# form# wykorzystania energii s"onecznej – ka%dy promie) s"o)ca to 

oszcz$dno(& wymierna w gotówce, 

  Wykorzystanie odnawialnych !róde" energii jest wspierane przez instytucje pa)stwowe 

  Instalacja solarna zwi$ksza warto(& budynku 

  Ciep"o instalacji solarnej uniezale%nia od podwy%ek cen energii 

 

Dzi$ki kolektorowi s"onecznemu uzyskuje si$ ok. 70% wody u%ytkowej w skali roku za darmo. 

Odpowiednio dobrana instalacja solarna mo%e równie% wspomaga& uk"ad centralnego ogrzewania 

wnosz#c ok. 25% wk"ad do bilansu energetycznego, a nawet – sezonowo – do dogrzewania wody w 

iep"a. 

 

basenie, dostarczaj#c ok. 80% zapotrzebowanego c

Po"o%enie geograficzne naszego kraju 

mo%liw h 

ci 

ch 

 

u ia wykorzystanie do 1900 h s"onecznyc

w ci#gu roku, co pozwala, przy zastosowaniu 

nowoczesnej instalacji solarnej, na oszcz$dno(

do 70% energii niezb$dnej do podgrzewania 

wody u%ytkowej i sezonowo do 80% energii 

potrzebnej do podgrzewania wody w basena

k#pielowych. Odpowiednio dobrane i wykonane

instalacje solarne mog# znale!& zastosowanie nie 

tylko w domach mieszkalnych ale równie% w 

obiektach u%yteczno(ci publicznej o du%ych 

wymaganiach energetycznych. 

 



 Warto wiedzie&, %e systemy s"oneczne, dzi$ki doborowi odpowiednich urz#dze) i materia"ów 

INSTALACJA 

wysokiej jako(ci oraz zastosowaniu p"ynów niezamarzaj#cych, pracuj# sprawnie zarówno latem, jak i 

zim#. Wszystkie systemy s# dostosowane do wspó"pracy z ka%dym typem kot"a centralnego lub 

pomp# ciep"a, zapewniaj#c komfort u%ytkownikom oraz mo%liwo(& rozbudowy. 

 

Kolektor s!oneczny [1], b$d#cy elementem uk"adu solarnego, poch"ania promieniowanie 

s"onecz o 

 

zbiornikach [4] i [8] odbiera ciep"o przeniesione przez p"yn solarny. 

Ewentu

r$bny 

 

cio" 

ne i przekazuje ciep"o do kr#%#cego w instalacji niezamarzaj#cego p"ynu solarnego, któreg

g"ównym sk"adnikiem jest glikol. P"yn jest pompowany przez uk!ad pompowo"zabezpieczaj#cy [3] do

zbiornika wody u$ytkowej [4].  

Woda znajduj#ca si$ w 

alny nadmiar ciep"a pozyskanego z kolektorów s"onecznych mo%na wykorzysta& do 

podgrzewania uk"adów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Prac# urz#dzenia steruje od

regulator solarny [2]. Zestaw czujników mierzy temperatur$ na kolektorze s"onecznym i w zbiorniku

cwu [4]. Gdy temperatura odpowiednio wzro(nie, zostaje w"#czony uk!ad pompowy [3]. Górna 

w$%ownica podgrzewacza jest pod"#czona do podstawowego %ród!a ciep!a [6] (pompa ciep"a, ko

gazowy, olejowy i inne), który dogrzewa cwu w momencie braku wystarczaj#cego nas"onecznienia. 

 

 

 

 

 



SYSTEM SOLARNY DO OGRZEWANIA WODY BASENOWEJ 

 

 Kolektory s"oneczne ogrzewaj# wod$ basenow# wykorzystuj#c do tego celu wymiennik 

przep"ywowy. 

STATYSTYKI 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


