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KOLE KTO RY

S Ł O N E C Z N E [ INSTALACJE ENERGOOSZCZĘDNE ]

KOLEKTOR PŁASKI
CZY PRÓŻNIOWY?

J

edno z najczęściej stawianych pytań

JAKIE RÓŻNICE WYSTĘPUJĄ MIĘ-

dotyczy wyboru typu kolektora sło-

DZY KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI?

necznego. Na rynku obecne są 2 pod-

Wydajność cieplna kolektorów próżnio-

stawowe typy – kolektor płaski oraz pró-

wych może być wyższa niż dla pła-

żniowy, występujący niemal zawsze w

skich, ale nie w każdym przypadku ko-

formie kolektora rurowego. Odpowiedź

lektora. Większość (około 80%) ofero-

nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy

wanych na naszym rynku kolektorów

to od przeznaczenia instalacji słonecz-

próżniowych przy wyższej od kolektora

nej, warunków zabudowy, preferencji

płaskiego cenie, uzyskuje wyraźnie niż-

klienta i przede wszystkim konstrukcji

sze wydajności cieplne (wykres). Różni-

oraz zakładanej wydajności cieplnej ko-

ce mogą być znaczne i pomiędzy ko-

lektora słonecznego.

lektorem próżniowym Hewalex KSR10,

Na rozwiniętych rynkach krajów UE

a próżniowymi o 2-ściennych rurach

o podobnych do Polski warunkach kli-

próżniowych, sięgać średnio 30–50%.

REASUMUJĄC…Kolektory próżniowe

z kolektorów próżniowych. Jeśli już sto-

matycznych, jak np. Austria, Niemcy

Porównanie sprawności na wykresie,

nawet przy atrakcyjnej cenie będą droż-

sować kolektor próżniowy to wysokiej

czy Francja, kolektory próżniowe zaj-

wskazuje także na wyższe uzyski ciep-

sze w zakupie od kolektorów płaskich.

klasy, gdzie rzeczywiście jego sprawność

mują zdecydowanie niższy (4–9%)

ła kolektora płaskiego, jak Hewalex

Średnia rynkowa cena kolektora pła-

w każdych warunkach pracy będzie wy-

udział w rynku. Wynika to z faktu uzna-

KS2000 TP Am, w stosunku do popu-

skiego wynosi około 900 PLN/m2, a pró-

raźnie wyższa niż kolektora płaskiego.

nia przez klientów i wykonawców wy-

larnych kolektorów próżniowych. Róż-

żniowego 2.200 PLN/m2 netto. Nie za-

sokich walorów kolektorów płaskich

nica wynika przede wszystkim z budo-

wsze z wyższą ceną wiąże się wyższa

oraz oferowania kolektorów próżnio-

wy kolektorów i w przypadku 2-ścien-

sprawność i wydajność kolektora pró-

wych przede wszystkim wysokiej klasy,

nych rur próżniowych z mniejszego

żniowego. Jeśli porównać cenę zakupu

a przez to znacznie droższych w zaku-

przenikania promieniowania słonecz-

kolektora do jego wydajności (PLN/W),

pie. W Polsce wysokiej klasy kolektory

nego do wnętrza kolektora. Szczegó-

to okazuje się, że różnica może być po-

próżniowe stanowią jedynie około 20%

łowe porównania i szersze informacje

nad 5-krotna na korzyść płaskiego. In-

ogólnie sprzedawanych kolektorów

zawarte są w formie prezentacji online

nymi słowami, ciepło uzyskiwane z ko-

próżniowych.

na stronie Solarblog.pl

lektorów płaskich jest znacznie tańsze niż
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