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 Dobór właściwego 
systemu grzewczego 
jest bardzo ważną kwe-
stią, przed którą staje 
każdy inwestor. Koszty 
ogrzewania wraz z pod-
grzewaniem ciepłej wo-
dy użytkowej (c.w.u.) 
stanowią około 70% ca-
łorocznych kosztów eks-
ploatacji budynku. Sto-
sowanie odnawialnych 

źródeł energii wspomagających podgrze-
wanie najczęściej c.w.u. jest zatem ekono-
micznie uzasadnione. Optymalnie dobrana 
instalacja solarna jest w stanie pokryć 65% 

kosztów podgrzewania c.w.u. w okresie ca-
łorocznym, natomiast w miesiącach letnich 
przy dobrym nasłonecznieniu nawet 100%. 
Pakiet solarny składa się z kolektorów sło-
necznych, biwalentnego zasobnika wody 
użytkowej (z dwoma wężownicami), grupy 
pompowej, sterownika solarnego oraz ele-
mentów zabezpieczających instalację.
Dobór niezbędnej liczby kolektorów sło-
necznych oraz zasobnika o odpowiedniej 
pojemności uzależniony jest od typu obiek-
tu, liczby osób korzystających z c.w.u. oraz 
charakterystyki zużycia wody. W każdym 
przypadku do doboru pakietu solarnego 
podchodzi się w sposób indywidualny, sta-
rając się dopasować dane rozwiązanie do-
kładnie do rozpatrywanego obiektu i za-
mieszkałych w nim osób. Pakiety solarne 
współpracują najczęściej z dodatkowym 
źródłem energii np. gazowym kotłem kon-
densacyjnym zapewniającym niezbędną 
ilość ciepła w okresie niewystarczającego 
nasłonecznienia. Energia pobrana ze słoń-
ca za pośrednictwem kolektorów słonecz-
nych przenoszona jest przez krążący w nich 
czynnik roboczy (płyn solarny – wodny 
roztwór glikolu) dzięki grupie pompowej. 
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Zestawy solarne TERMET PIX

Pakiety solarne TERMET PIX z zastosowaniem kolektorów SOLAR  
PIX 2.0 charakteryzują się dużą sprawnością, niezawodnością oraz in-
nowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Pryzmatyczna szyba ko-
lektora o grubości 4 mm sprawia, że przechodzące promienie sło-
neczne, odbijając się od absorbera, nie wydostają się ponownie na 
zewnątrz. Unikalna konstrukcja podwójnej harfy absorbera z zasto-
sowaniem nowoczesnej technologii połączenia płyty z układem ruro-
wym zapewniają wysoką sprawność wymiany ciepła. Szczelna este-
tyczna obudowa wykonana z włókien szklanych gwarantuje zwartą 
konstrukcję oraz dobrą izolację poprzez wypełnienie wełną mineralną. Montaż kolektorów 
możliwy jest na ścianie, fundamencie oraz każdym rodzaju dachu, tj. skośnym, płaskim 
o różnym nachyleniu. Wszystkie te elementy składają się na wysoką jakość, funkcjonal-
ność oraz niepowtarzalny design kolektorów słonecznych SOLAR PIX 2.0.

Przykładowy pakiet solarny TERMET PIX 2/250 z kotłem kondensacyjnym 
Ecocondens 25

W skład pakietu wchodzą:

R
E

K
L

A
M

A

Płyn dostaje się do wężownicy w zasob-
niku c.w.u., gdzie następuje wymiana cie-
pła i podgrzanie wody. Schłodzony czynnik 
wraca z powrotem do kolektora, ogrzewa-
jąc się ponownie i zamykając obieg. Nad 
prawidłową pracą całego systemu czu-
wa układ automatycznej regulacji z regu-

latorem solarnym, pozwalając na bezob-
sługową pracę układu. Za pośrednictwem 
kolektorów słonecznych można również 
ogrzewać pomieszczenia (dość rzadko 
stosowane rozwiązanie w naszej strefie
klimatycznej) oraz dogrzewać wodę  
w basenach. 

TERMET 
Zestaw solarny na full, 
czyli… dodatkowo z kotłem 
kondensacyjnym

  Kamil Czajkowski

Nazwa Nr indeksu Liczba [szt.]

Kocioł kondensacyjny EcoCondens WKJ 12 91 00 00 00 1

Kolektor płaski SOLAR PIX 2.0 ze śrubunkiem T9 140101220 / VIM 2

Zestaw połączeniowy T9 810000032 / VIM 1

Grupa pompowa GPS 40 T9 400001046 / VIM 1

Regulator solarny RSS 2 T9 522200023 / VIM 1

Zbiornik wyrównawczy 18 l T9 521000020 / VIM 1

Płyn do układów solarnych 10 l (koncentrat) T9 599010001 / VIM 1

Zestaw montażowy (dach skośny) T9 241102301 / VIM 1

Zasobnik 250 litrów T9 502512025 / VIM 1

CENA KATALOGOWA NETTO [ZŁ] 12 450,00

CENA KATALOGOWA BRUTTO [ZŁ] 15 313,50
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