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Pakiet dobrze dobrany, czyli elementy  
i ich podstawowe parametry  

Instalacja solarna 
– w zestawie łatwiej…

  Ireneusz Jeleń

  Zastosowanie w budynku instalacji solar-
nej poprzez wybór pakietowego zestawu so-
larnego niesie ze sobą według producenta/
dostawcy szereg korzyści. 
Najczęściej podkreślana jest atrakcyjniejsza 
cena zakupu oraz wygoda i pewność dobo-
ru wielkości zestawu solarnego i jego kom-
ponentów. Najczęściej zakup kompletnego 

zestawu wymaga uzupełnienia go jedynie 
o orurowanie o długości zależnej od odle-
głości pomiędzy kolektorami słonecznymi, 
a podgrzewaczem pojemnościowym. Naj-
częściej jest także konieczne dodatkowe za-
mówienie uchwytów mocujących w zależ-
ności od warunków zabudowy kolektorów 
słonecznych.

W ostatnich latach standardem stało się oferowanie kompletnych 
zestawów solarnych jako rozwiązań pakietowych dla małych obiektów. 
Instalacje solarne przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, traktowane są obecnie jako typowe w ofercie producentów 
lub dystrybutorów. Oferta zwyczajowo wskazuje dla ilu mieszkańców 
domu jednorodzinnego możliwe jest zastosowanie danego zestawu 
pakietowego, co pozwala ma łatwy wybór rozwiązania przez firmę 
instalacyjną lub wprost przez klienta indywidualnego.

Dobór powierzchni kolektorów słonecznych

Dobór wielkości zestawu solarnego jest 
najczęściej oparty o metodę wskaź-
nikową, w zależności od liczby miesz-
kańców korzystających z ciepłej wody 
użytkowej. Jak wskazuje praktyka ryn-
kowa, występują tutaj stosunkowo sze-
rokie zakresy proponowanych wartości 
i przykładowo w zestawach solarnych 
z kolektorami płaskimi spotykane są 
wskaźniki od 1,0 do 2,0 m2 powierzch-
ni apertury na 1 osobę. Średnia spo-
tykana w zestawach wartość wyno-
si dla kolektorów płaskich 1,4 m2/os., 
a dla próżniowych 1,1 m2/os. (rys. 2 ). 
Są to wartości zbliżone do zalecanych 
w większości materiałów projektowych 

dla zakładanego zużycia wody rzędu 
60 dm3/os.×d. (uznawane za podwyż-
szone) i dla zakładanego stopnia po-
krycia potrzeb cieplnych na poziomie 
50÷60% rocznie.
Zróżnicowanie w stosowanych po-
wierzchniach kolektorów słonecznych 
(rys. 2 ) może wynikać z kilku przyczyn. 
Oferujący zestawy solarne mogą przyj-
mować odmienne założenia dla prze-
ciętnego dziennego zużycia c.w.u. 
(dm3/os.×d.), jak również różne warun-
ki nasłonecznienia (kWh/m2rok). Wpływ 
na wielkości oferowanych zestawów, 
niewątpliwie odgrywają również wzglę-
dy konkurencji cenowej na rynku.
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1  Standardowa mała instalacja solarna dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej oparta 
o zastosowanie 2-wężownicowego podgrzewacza pojemnościowego

2  Przedział wartości oraz wartości średnie powierzchni kolektorów słonecznych w zestawach 
solarnych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej (m2 apertury na 1 os.) [1]
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Optymalna pojemność  
podgrzewacza wody  
użytkowej (rys. 3 )

Drugim podstawowym elementem instala-
cji solarnej jest podgrzewacz wody, którego 

pojemność jest często uzależniana wskaź-
nikowo od rodzaju i powierzchni kolekto-
rów słonecznych. Odpowiednia pojemność 
podgrzewacza ma na celu zapewnić sku-
teczne wykorzystanie ciepła z kolektorów 
słonecznych. Praktyka rynkowa czasem wy-
kazuje dobór stosunkowo dużej powierzch-
ni kolektorów słonecznych do niewielkiej 
pojemności podgrzewacza, co dotyczy 
większych zestawów solarnych (powyżej 
5-6 osób). W małych instalacjach (2-3 oso-
by) można spotkać się z dużymi wskaźnika-
mi objętości podgrzewaczy, co może być 
skutkiem trudności w dobraniu tak małej po-
wierzchni kolektorów. 

Jak widać duża rozpiętość występuje w przy-
padku kolektorów próżniowych, gdzie spo-
tykane są zestawy solarne w konfiguracji np. 
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3  Przedział wartości oraz wartości średnie pojemności podgrzewacza wody użytkowej  
w odniesieniu do  powierzchni kolektorów słonecznych (litrów na 1 m2 apertury) [1]

Przeciętnie jednak oferowane na 
rynku zestawy zakładają, że przy 
kolektorach płaskich pojemność 
podgrzewacza wynosi 60 dm3/m2 
powierzchni apertury, a dla próż-
niowych 85 dm3/m2. 

Korzyści wskazywane przez  
producentów/dystrybutorów  
kompletnych zestawów solarnych

• korzystniejsze warunki zakupu  
w porównaniu do indywidualnej 
kompletacji instalacji solarnej (niż-
sza cena rzędu 5÷10%)
• wygodny dobór wielkości zestawu 
solarnego w oparciu o liczbę miesz-
kańców domu
• eliminacja braków i błędów  
w kompletacji komponentów zesta-
wu solarnego
• wydłużenie okresu ochrony gwa-
rancyjnej
• wyższy standard urządzeń w ze-
stawach solarnych
• kompletna instalacja od jednego 
producenta/dystrybutora
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podgrzewacz 300 litrów i powierzchnia ab-
sorbera kolektora próżniowego 3 m2. Taki ze-
staw jest w stanie zapewnić 60% pokrycia 
rocznych potrzeb ciepła dla podgrzewania 
c.w.u., ale przy zapotrzebowaniu dziennym 
na poziomie nie większym niż 120÷140 litrów 
(wg symulacji GetSolar).

Wpływ pojemności podgrzewacza 
na efektywność pracy instalacji  
solarnej

Zalecenia projektowe dla małych instalacji 
solarnych mówią przeważnie o potrzebie sto-
sowania podgrzewaczy o pojemności 1,2÷1,5 

razy większej od dziennego poboru c.w.u. Jak 
wskazuje zestawienie (rys. 4 ) jest to uzasad-
nione, gdyż nadmierne zwiększenie pojemno-
ści (np. wariant z podgrzewaczem 300 litrów, 
poborem c.w.u. 150 l/d → wskaźnik 2,0) powo-
duje już spadek efektywności pracy układu.

Od kolektorów do podgrzewacza, 
czyli przewody i ich izolacja…

Za przenoszenie ciepła z kolektorów słonecz-
nych do wody użytkowej odpowiedzialne 
są przewody, które w zestawach solarnych 
są zamieszczane w pojedynczych przypad-
kach, np. w ramach promocji. 
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4  Zestawienie jednostkowych uzysków ciepła dla małej instalacji solarnej (kolektory 
płaskie łącznie 3,6 m2 absorbera) dla różnych poborów dziennych c.w.u. (150, 200  
i 300 l/d) oraz różnych podgrzewaczy (200, 250 lub 300 litrów). Wyniki na podstawie 
symulacji programu GetSolar
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siały zapewnić możliwość obsługi tego typu 
pomp obiegowych.
Grupy pompowe zawierają standardo-
wo armaturę odcinającą i zabezpieczają-
cą (zawór bezpieczeństwa). Chęć obniżenia 
cen zakupu zestawów solarnych powodu-
je w niektórych przypadkach eliminację ele-
mentów pomiarowych, jednak rotametr pły-
wakowy znajduje się w zakresie dostawy 
większości grup pompowych na rynku. Za-
stosowanie znajdują ostatnio również prze-
pływomierze elektroniczne umożliwiające 
regulatorowi kontrolę natężenia przepływu 
i dokładniejsze bilansowanie uzysków cie-
pła – także przy zmiennej wydajności pracy 
pompy obiegowej.

Efektywność zestawów solarnych  
w testach…

Na rynku zachodnioeuropejskim zwraca się 
od dawna uwagę na efektywność komplet-
nych zestawów solarnych. Przykładem mogą 
być testy porównawcze, jakie prowadzono  
w latach 2008-2011 w Niemczech przy fun-
dacji Stifftung Warentest oraz wydawnictwie 

ÖKO-TEST Verlag GmbH. Celem testów by- 
ło sprawdzenie konkretnych oszczędno-
ści możliwych do uzyskania w jednakowych 
warunkach eksploatacji zestawów solar-
nych, a także określenie efektu ekonomicz-
nego w postaci okresów zwrotu kosztów inwe-
stycji. W ten sposób można było przedstawić 
klientowi indywidualnemu dodatkową infor-
mację – jak wybrać optymalne rozwiązanie, 
które nie tylko będzie zapewniać najwyż-
szą efektywność energetyczną, ale również 
korzystne koszty inwestycji. Różnice w efek-

Ze względu na wygodę transportu i montażu 
zastosowanie znajdują przede wszystkim rury 
elastyczne ze stali nierdzewnej (rys. 5 ), któ-
re mogą być dostarczane w izolacji cieplnej. 
Należy zwrócić uwagę na możliwości zastoso-
wania izolacji – poza dopuszczalną tempera-
turą pracy, w szczególności w kwestii odpor-
ności na promieniowanie UV pozwalające na 
stosowanie zewnętrzne przewodów. Kluczo-
we znaczenie dla prawidłowej pracy insta-
lacji solarnej odgrywa średnica przewodów 
dostosowana do zalecanego dla danych ko-
lektorów słonecznych natężenia przepływu.

Dobór przewodów dla zestawu solarnego 
jest często wykonywany na podstawie tabeli 
dostarczanej przez producenta/dystrybutora.

Zarządzanie pracą instalacji solarnej

Nieodzownym elementem zestawu solarne-
go jest system automatycznej regulacji jego 
pracy, który może być wyposażony w mini-
malny niezbędny zakres funkcji lub też dostar-
czać szereg dodatkowych możliwości, jak np. 
bilansowanie uzysków ciepła, opcję współ-
pracy z regulatorem kotła czy też ze zdalnym 
nadzorem pracy. Podstawowe regulatory 
(rys. 6 ) wyposażane są w 2 czujniki tempe-
ratury, bardziej rozbudowane – w 4 i więcej 

czujników dla bardziej złożonych układów, 
np. z dwoma bateriami kolektorów (połacie 
dachu wschód-zachód) lub przy współpracy 
z podgrzewem wody basenowej, wspoma-
ganiem ogrzewania budynku itp. W związ-
ku z popularyzacją stosowania tytanowych 
anod ochronnych w podgrzewaczach c.w.u., 
należy także zwrócić uwagę, czy regulator 
ma funkcję obsługi tego rodzaju anody.  
W funkcje ochronne przed przegrzewaniem 
instalacji solarnej wyposażona jest większość 
regulatorów na rynku, jednak obsługa funk-
cji urlopowej będzie ułatwiona w regulato-
rze z menu tekstowym i wbudowanym kalen-
darzem.

Grupa pompowa i zabezpieczenie 
instalacji solarnej

Zestawy solarne standardowo wyposażane 
są w grupy pompowe w bardzo szerokim za-
kresie budowy i cen zakupu. Najbardziej roz-
budowane grupy wymagają podłączenia 
jedynie naczynia wzbiorczego, pozostałe 
elementy znajdują się w zakresie ich dosta-
wy. Dostępne na rynku grupy 1- i 2-drogo-
we różnią się m.in. zakresem funkcji i możli-
wościami zabudowy (rys. 7 ). Podstawowe 
wyposażenie grupy stanowi pompa obiego-
wa o stopniowej regulacji prędkości obroto-
wej. Bardziej złożone sterowniki pozwalają na 
pracę tego rodzaju pomp także ze zmien-
ną regulacją wydajności. W najbliższej przy-
szłości należy się spodziewać w tym zakresie 
istotnej zmiany na rynku. Zgodnie z dyrekty-
wą ErP (2009/125/WE) od 1 sierpnia 2015 roku, 
możliwe będzie w praktyce stosowanie wy-
łącznie pomp obiegowych o płynnej elek-
tronicznie regulowanej wydajności. Wymusi 
to także konieczność rozbudowy funkcji re-
gulatorów elektronicznych, które będą mu-

Zagwarantowanie minimalnej pręd-
kości przepływu na poziomie 0,40 m/s 
zapewnia przenoszenie pęche-
rzy powietrza (możliwość odpowie-
trzania układu). Z kolei nieprzekra-
czanie prędkości 0,80 m/s pozwala 
zachować na akceptowalnym po-
ziomie opory liniowe (mbar/m). 

5  Izolacja cieplna przewodów instalacji 
solarnej standardowo jest przewidywana 
na temperaturę pracy rzędu 150oC

6  Główną funkcją regulatora jest 
zapewnienie efektywnej pracy instalacji 
solarnej

7  rozbudowane grupy pompowe 
wymagają podłączenia jedynie naczynia 
wzbiorczego

http://www.instalreporter.pl
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tach pracy porównywalnych zestawów so-
larnych były znaczące, np. w ramach badań 
ÖKO-TEST połowa z 17 zestawów nie pozwo-
liła osiągnąć zakładanych 60% oszczędności 
rocznych przy podgrzewaniu wody użytko-
wej, a najkorzystniejszy zestaw pozwolił uzy-
skać aż 69%. W ramach testu 14 zestawów 
oceniono jednak jako „dobry”, a 2 jako „za-
dowalający” [2].

Zestawy solarne – kierunki rozwoju…

Instalacje solarne (termiczne) mogą zyskać 
nowe uwarunkowania do ich stosowania  
w świetle wprowadzanych w krajach UE re-
gulacji w zakresie nadawania urządzeniom 
i systemom grzewczym etykiet energetycz-
nych oraz możliwości stosowania zgodnie 
z przepisami ecodesign urządzeń o wyma-
ganej minimalnej efektywności energetycz-
nej [3]. Na znaczeniu zyskają pakiety łączą-
ce np. kocioł grzewczy lub pompę ciepła 
z kolektorami słonecznymi. Możliwe będzie 
określanie efektywności energetycznej dla 
całego pakietu, który dzięki współpracy z in-
stalacją solarną zyska wyższą klasę efektyw-
ności energetycznej. Zestawy solarne staną 
się więc niezbędnym elementem składowym 
najbardziej efektywnych systemów grzew-
czych, promowanych i być może w większym 
stopniu premiowanych na rynku europejskim.

Literatura:
[1] materiały własne, analiza danych 
(05.2014) dla 10 popularnych dostawców ze-
stawów solarnych na rynku polskim
[2] „Thermische Solaranlagen zur Trinkwasse-
rerwärmung”, ÖKO-TEST Jahrbuch für 2012
[3] „Etykiety energetyczne dla urządzeń 
grzewczych, czyli wielkie zmiany na rynku 
(cz. 2)”, P.Lachman, InstalReporter 05/2013  

Producent oPis zestawu z koLektorami cena

Buderus

 Katalog zestawów

zestaw 2xsiLVer+
2 x kolektor płaski Logasol CKN 2.0 (3,84 m2 absorbera), zasobnik Logalux SM200/5W (200 l) 
– stojący, dwuwężownicowy, emaliowany, grupa pompowa Logasol KS0105 z separatorem 
powietrza, glikol Tyfocor L 45/55, sterownik Logamatic SC20, połączenie hydrauliczne pomiędzy 
kolektorami, zestawy montażowe oraz mocujące dostępne jako akcesoria w zależności od typu 
oraz pokrycia dachu

7990 zł netto

zestaw 2xPLatinium+
2 x kolektory płaskie Logasol SKS 4.0 (4,2 m2 absorbera), przestrzeń pomiędzy obudową kolektora  
a szybą wypełniona argonem, zasobnik Logalux SL300/5W (300 l) – stojący, wyposażony  
w termosyfon, emaliowany, naczynie solarne 18 l, grupa pompowa Logasol KS0105 z separatorem 
powietrza, glicol Tyfocor L 45/55, sterownik Logamatic SC20, połączenie hydrauliczne pomiędzy 
kolektorami, zestawy montażowe oraz mocujące dostępne jako akcesoria w zależności od typu 
oraz pokrycia dachu

14 890 zł netto

GaLmet

 Katalog zestawów

Zestaw PREMIUM STANDARD dla 2-3 osób
2 x kolektory KSG 21 Premium GT (pow. całkowita 4,2 m2), wymiennik biwalentny 200 l, grupa 
pompowa 2-drogowa GT, moduł sterujący STDC, naczynie solarne 18 l, komplet przyłączeniowy 
kolektorów, glikol 20 l, zestaw podłączeniowy naczynia przeponowego

6517 zł netto

Zestaw PREMIUM MAXI dla 4-6 osób
4 kolektory KSG 21 Premium GT (pow. całkowita 8,4 m2), wymiennik biwalentny 400 l, grupa 
pompowa 2-drogowa GT, moduł sterujący STDC, naczynie solarne 36 l, komplet przyłączeniowy 
kolektorów, glikol 20 l, zestaw podłączeniowy naczynia przeponowego

9999 zł netto

HewaLex

 Katalog zestawów

Zestaw solarny Hewalex 3 TLP AC (KS2400) dla 2-4 osób
2 x kolektor płaski KS4000 TLP AC (2,2 m2 apertury) 2 szt., zestaw przyłączeniowy ZPKS 3, 2 m.b. 
izolacja cieplna Armaflex HT/S (z folią ochronną), profil maskujący kolektorów KSL, zespół 
pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01, podgrzewacz OKC250 NTRR/SOL, naczynie wzbiorcze ZNP 
18DS, zestaw przyłączeniowy podgrzewacza, glikol TERMSOL EKO -25oC (20 kg)

7330 zł netto

Zestaw Hewalex 3 SLP-300 dla 3-5 osób
3 x kolektor płaski KS2000 SLP (1,8 m2 apertury), zestaw przyłączeniowy ZPKS 3, 2 m.b. izolacja 
cieplna Armaflex HT/S (z folią ochronną), 2 x profil maskujący kolektorów KSL, zespół pompowo-
sterowniczy ZPS 18e-01, podgrzewacz OKC300 NTRR/SOL, naczynie wzbiorcze ZNP 18DS, zestaw 
przyłączeniowy podgrzewacza, glikol TERMSOL EKO -25oC (20 kg)

9110 zł netto

oVentroP

 Katalog zestawów

Pakiet solarny Solcos
2 x kolektory rurowe OKP-20 (pow. całkowita 6,5 m2), zasobnik c.w.u. 300 l (wyposażony  
w dwa wewnętrzne wymienniki ciepła), elementy do podłączenia kolektorów w jedno pole 
kolektorowe: kształtki, złączki, uszczelki, konstrukcja wsporcza umożliwiającej montaż zestawu na 
dachu, kształtki do podłączenia obiegu solarnego do kolektorów, naczynie wzbiorcze Solar  
(18 l), grupa solarna (pompa Wilo ST 25/6, sterownik Regtronic BS/2B, grupa bezpieczeństwa), 
płyn solarny Tyfocor LS (25 l) 

6640 euro

Viessmann

 Katalog zestawów

Pakiet Vitosol 200-F SVK
2 x kolektor płaski Vitosol 200-F SVK (apertura 4,02 m2), podgrzewacz biwalentny Vitocell 
100-B, typ CVBA, (250 l), kolor srebrny, moduł Solar-Divicon z zamontowaną fabrycznie 
wysokoefektywną pompą solarną oraz regulatorem i armaturą, naczynie wzbiorcze  
(18 l), czynnik grzewczy Tyfocor 20 l, regulator solarny SM1, separator powietrza i armatura  
do napełniania

7944 zł netto

Pakiet Vitosol 100-F SV1A
3 x kolektor płaski Vitosol 100-F SV1A (apertura 6,99 m2) – podgrzewacz biwalentny Vitocell  
100-B, typ CVBA, (300 l), kolor srebrny, przewody przyłączeniowe, regulator solarny, 
pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem, zestaw tulei zanurzeniowych, czynnik 
grzewczy Tyfocor (poj. 25 l), rozdzielacz Solar Divicon typ PS10, solarne naczynie wzbiorcze (poj. 
40 l), rury łączące i zestaw przyłączeniowy jednostronny, zestaw mocujący do dachów krytych 
dachówką holenderską

12 305 zł netto

http://www.instalreporter.pl
http://www.buderus.pl/files/Pakiety_solarne_.pdf
http://www.galmet.com.pl/pl/products/index2/15-zestawy_solarne_z_kolektorami_plaskimi?Products_page=1&pageSize=5
http://www.hewalex.pl/oferta/zestawy-solarne-z-kolektorami-plaskimi/
http://www.oventrop.de/products.asp?wg=075&pg=7&sprache=PL
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kolektory-sloneczne.html
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