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Najniższe koszty eksploatacji - w porównaniu do konwencjonalnych źródeł ciepła

Optymalne koszty inwestycji - własna produkcja, niskie wydatki reklamowe

Długie okresy gwarancyjne - do 11 lat na kolektory słoneczne i do 5 lat na pompy ciepła

Zaawansowana automatyka - z możliwością zdalnego nadzoru pracy EKONTROL

Kolektory słoneczne czy pompa ciepła? - dostosowanie do warunków zabudowy i wymagań użytkowych
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Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Efekty zastosowania instalacji solarnej

Opłacalność zastosowania instalacji solarnej będzie tym wyższa im z droższego standardowego nośnika energii,  korzystają 

mieszkańcy domu oraz im niższa będzie sprawność źródła ciepła. Okres zwrotu kosztów inwestycji może  wynieść średnio od 6 do 

12 lat. Kolektory płaskie cechują się korzystniejszym efektem pracy wyrażonym wskaźnikiem „Cena/Wydajność”. Wobec tego 

krótsze okresy zwrotu kosztów będą uzyskiwane dla kolektorów płaskich, a dłuższe dla próżniowych.

Właściwie dobrana instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej, 

pokrywa 50÷60% rocznych potrzeb ciepła.  Latem wskaźnik wzrasta do 

90÷100%, dzięki czemu kocioł grzewczy będzie często wyłączany z pracy. Dla 

wspomagania ogrzewania, pokrycie potrzeb wynosi zwykle do 20% zależnie 

od standardu budynku.

Ze względów technicznych i ekonomicznych uzasadnione jest stosowanie przede wszystkim kolektorów płaskich. Korzystna relacja wydajności cieplnej do ich ceny 

zapewnia zdecydowanie korzystniejszy efekt ekonomiczny. Znaczna część oferowanych kolektorów próżniowych uzyskuje porównywalną, a często niższą sprawność 

w porównaniu do kolektorów płaskich. Kolektory próżniowe w krajach o podobnych warunkach klimatycznych jak Polska, ale z dłuższym doświadczeniem na rynku 

energetyki słonecznej, stanowią niewielki udział w sprzedaży. Przykładowo w Niemczech 9,9%, w Austrii 2,7%, we Francji 3,5% (dane estif.org).

•  technicznie i jakościowo można go zakwalifikować do produktów segmentu Premium (Hewalex KSR10)

 

•  jeśli wymagane są podwyższone temperatury zasilania z instalacji solarnej

•  jest możliwy jego montaż w nietypowych warunkach zabudowy, np. na ścianie budynku w pozycji pionowej

•  jego budowa pozwala uzyskiwać wyraźnie wyższą wydajność grzewczą w porównaniu do kolektora płaskiego 

Kolektory płaskie cechują się zdolnością do samoczynnego rozmrażania ze śniegu i szronu. Powietrze znajdujące 

się w obudowie kolektora ogrzewając się od absorbera, podgrzewa szybę od dołu i dzięki temu powoduje topnienie 

śniegu lub szronu. Trwa to zazwyczaj 1-2 godzin.

Porównanie pracy kolektorów słonecznych w typowym mroźnym słonecznym dniu (12.02.2012), o jednakowej porze (12:00-12.30) w tym samym miejscu (Katowice, 
ow promieniu 2÷3 km). Temperatura powietrza zewnętrznego średnio -10 C.

Kolektory próżniowe wskutek dobrej izolacji cieplnej cechują się niskimi stratami ciepła. Brak konwekcji 

(unoszenia ciepła) wewnątrz rur próżniowych powoduje, że powierzchnie rur pozostają zimne. Przez to dochodzi do 

długotrwałego wyłączania kolektorów próżniowych z pracy.

 Stopień pokrycia rocznych potrzeb ciepła Zastosowanie kolektora próżniowego może być zasadne, gdy:

• 3x kolektor płaski KS2000 TLP
2• Powierzchnia absorberów 5,4 m

 •Podgrzewacz 300 litrów
• Zużycie CWU: 250 litrów/d

o• Temperatura CWU: 45 C

• Stopień pokrycia potrzeb: 53 % /rok
2• Uzysk ciepła: 377 kWh/m rok

• Maksymalna moc cieplna: 4,5 kW
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Kocioł gazowy kondensacyjny

6,86 zł
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4,78 zł

3,12 zł

Instalacja solarna zapewnia najniższe 

koszty podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej, wymagając do pracy 

jedynie minimalnej ilości energii 

elektrycznej dla zasilania pompy 

obiegowej oraz sterownika (dane: 

solarblog.pl).
Kocioł na drewno

Kocioł węglowy

Pompa ciepła CWU

Instalacja solarna

2,53 zł

2,06 zł

1,92 zł

0,28 zł
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Kolektor płaski czy próżniowy?
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Efekt ekologiczny 

Zmniejszenie emisji równoważne 

rocznej „pracy” nawet 120 drzew

430÷880 kg CO / rok 2

120 drzew
Koszty, zł brutto

300 litrów
/ dzień

Kolektory słoneczne
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Typowe małe instalacje solarne przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wykorzystują 

podgrzewacze 2-wężownicowe. Do dolnej wężownicy podłączona jest instalacja solarna. Zapewnia to wysoki 

odbiór ciepła, z uwagi na najniższą temperaturę wody w tej  strefie podgrzewacza.

Wspomaganie ogrzewania budynku i współpraca kilku źródeł ciepła

Możliwe jest także wspomaganie ogrzewania budynku przez instalację solarną. Podgrzewacze uniwersalne 

Hewalex INTEGRA umożliwiają 2-systemową pracę, tzn. zarówno podgrzewanie wody użytkowej, jak też 

wspomaganie ogrzewania. Tego rodzaju instalacje solarne są coraz częściej stosowane w dzisiejszych 

budynkach jednorodzinnych. System grzewczy powinien być dobrany na jak najniższe temperatury pracy, 

stąd preferowane jest stosowanie ogrzewania podłogowego lub ściennego. Oszczędności roczne mogą 

wynieść  do 20% w zależności od standardu budynku i rodzaju systemu grzewczego.

Podgrzewacze pojemnościowe do podgrzewania wody użytkowej i do wspomagania ogrzewania

Przykład systemu grzewczego wspomaganego przez instalację solarną.

Podstawowe cechy kolektorów płaskich Hewalex

standardowo absorber w układzie harfy pojedynczej: 

niskie opory przepływu, łatwość opróżniania się z 

glikolu w stanie stagnacji, zwiększony przepływ 

podwyższający sprawność

izolacja cieplna dna oraz ścianek obudowy wykonana 

ze  specjalnej wełny mineralnej 

sztywna obudowa z czystego aluminium, wytrzymała 

mechanicznie oraz odporna na korozję

szkło strukturyzowane hartowane o najwyższym 

współczynniku transmisyjności U1

trwałe i szczelne łączenie szyby z obudową kolektora 

słonecznego z zastosowaniem klejów polimerowych

Kryteria wyboru kolektora słonecznego

Rodzaje absorberów – materiał i pokrycie

3 rodzaje absorberów pod względem zastosowanych materiałów:

•  miedź-miedź (blacha miedziana, orurowanie miedziane): 

   najwyższy standard materiału oraz tradycyjna i sprawdzona 

   technologia

•  aluminium-miedź: obecny standard rynku europejskiego, 

   optymalny koszt zakupu w odniesieniu do efektu pracy 

   kolektora słonecznego

•  aluminium-aluminium: najnowsza i przyszłościowa technologia, 

   najkorzystniejszy wskaźnik „Cena/Wydajność” kolektora 

   KS2000 TLP Am

Łączenie blachy i orurowania absorbera za pomocą nowoczesnych 

technologii, bez użycia dodatkowego spoiwa – zapewnia 

najwyższe przekazywanie ciepła pomiędzy płytą absorbera 

a orurowaniem, maksymalną wytrzymałość mechaniczną oraz 

trwałość i odporność na korozję.

KS2100 TLP AC
KS2100 TLP ACR
KS2000 TLP Am

KS2000 TLP

Blacha aluminiowa 
Warstwa typu PVD

Blacha miedziana
Warstwa typu PVD 
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Standardowa mała instalacja solarna

do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Korzystnym rozwiązaniem 

z uwagi na wygodę montażu, 

oszczędność miejsca i estetykę, 

jest wybór podgrzewacza wody 

użytkowej typu KOMPAKT 300HB. 

W jego skład wchodzi Zespół Pompowo-

Sterowniczy ZPS oraz naczynie wzbiorcze instalacji 

solarnej. Podgrzewacz można także wyposażyć 

w pompę cyrkulacji wody użytkowej oraz 

termostatyczny zawór mieszający.

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

zespół 

pompowo-

sterowniczy

woda użytkowa
kocioł CO

kocioł CO / kominek

pompa ciepła

obiegi grzewcze

cyrkulacja

kolektor słoneczny

zimna woda

3 4

Spawanie laserowe 

Zgrzewanie ultradźwiękowe

Kolektory słoneczne Kolektory słoneczne

Nowoczesne selektywne pokrycia typu PVD zapewniają wysoką 

absorbcję promieniowania słonecznego 95%, przy minimalnej 

emisji ciepła 5%.
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Orientacyjny dobór zestawu solarnego w zależności od liczby osób korzystających z ciepłej wody użytkowej i wymagań komfortu pozwala ocenić jaki zestaw będzie 

odpowiedni  dla własnych potrzeb. Możliwy jest także dobór na podstawie symulacji komputerowej.

Przykładowy zestaw solarny Hewalex
/ Cena katalogowa producenta 2015*

Podgrzewacz
pojemnościowy

Płaskie kolektory słoneczne 
(powierzchnia absorberów)

Wymagania komfortu
ciepłej wody użytkowej

Liczba 
osób

2-3

4-5

6-8

standardowe 

podwyższone 

wysokie 

standardowe 

podwyższone 

wysokie

standardowe 

podwyższone 

wysokie

22x KS2100 (3,64m )
22x KS2100 (3,64m )
23x KS2100 (5,46m )
23x KS2100 (5,46m )
24x KS2100 (7,28m )
25x KS2100 (9,10m )
24x KS2100 (7,28m )
25x KS2100 (9,10m )
25x KS2000 (9,10m )

200 litrów

250 litrów

300 litrów

300 litrów

400 litrów

500 litrów

400 litrów

500 litrów

500 litrów

2 TLPAC-200 / 6.990 zł netto

2 TLPAC-250 / 7.260 zł netto

3 TLPAC-300 / 8.560 zł netto

3 TLPAC-300 / 8.560 zł netto

4 TLPAC-400 / 10.860 zł netto

5 TLPAC-500 / 12.420 zł netto

4 TLPAC-400 / 10.860 zł netto

5 TLPAC-500 / 12.420 zł netto

5 TLP-500 / 13.740 zł netto

*Ceny podane wg cennika firmy Hewalex z 04.2015. Zestawy zawierają komplet elementów wymaganych do funkcjonowania instalacji solarnej.  Dodatkowo należy zamówić odpowiednią długość rur oraz 

uchwyty mocujące w zależności od rodzaju dachu. Pełna oferta zestawów solarnych opartych o różne typy kolektorów słonecznych dostępna jest w Katalogu 2015 firmy Hewalex  oraz na stronie 

internetowej www.hewalex.pl w dziale „Oferta >> Zestawy solarne”.
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Wybór i zakup zestawu solarnego

Możliwości zakupu  i montażu produktów z oferty firmy Hewalex

Oferta produktów jest dostępna poprzez sieć dystrybutorów oraz współpracujące 

z nimi firmy instalacyjne posiadające aktualną autoryzację firmy Hewalex 

(hewalex.pl). Dobór, montaż oraz uruchomienie instalacji solarnej lub pomy ciepła 

powinien być dokonywany przez specjalistyczną firmę ze względów bezpieczeństwa, 

zachowania wymagań eksploatacyjnych  dla urządzeń i uniknięcia błędów. ® www.hewalex.pl

Wyszukiwarka dystrybutorów 
i firm instalacyjnych

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym
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Optymalne ustawienie kolektora słonecznego

Kąt nachylenia kolektora słonecznego, optymalny dla jego 
ocałorocznej pracy, powinien mieścić się w zakresie 30 do 45 . Dla 

instalacji wspomagających ogrzewanie kąt nachylenia może być 

zwiększony, aby poprawić warunki nasłonecznienia w okresie 

zimowym (niskie kąty padania promieniowania słonecznego), 

a jednocześnie zmniejszyć możliwość przegrzewania latem. 

Skierowanie kolektora w kierunku południowym (S), może być 
oodchylone o kąt 45  (w zakresie kąta SE-SW). Nie przynosi to 

zauważalnego w praktycznym działaniu instalacji solarnej 

zmniejszenia uzysków ciepła. 

Niestandardowe warunki zabudowy

Przy braku możliwości zabudowy kolektorów słonecznych na 

dachu, gdy do wykorzystania pozostaje elewacja budynku, 

możliwa jest zabudowa kolektorów płaskich na stelażach 

z nachyleniem lub kolektorów próżniowych KSR10 w pozycji 
opionowej. Obrót rur próżniowych o kąt 25 , pozwala na 

zniwelowanie niekorzystnego nachylenia absorberów. Odstępy 

pomiędzy rurami próżniowymi oraz zachowanie kąta obrotu 
omaks. 25 , zapewniają pełne nasłonecznienie absorberów 

w całym roku pracy.

Kolektory słoneczne Kolektory słoneczne



Orientacyjny dobór zestawu solarnego w zależności od liczby osób korzystających z ciepłej wody użytkowej i wymagań komfortu pozwala ocenić jaki zestaw będzie 

odpowiedni  dla własnych potrzeb. Możliwy jest także dobór na podstawie symulacji komputerowej.

Przykładowy zestaw solarny Hewalex
/ Cena katalogowa producenta 2015*

Podgrzewacz
pojemnościowy

Płaskie kolektory słoneczne 
(powierzchnia absorberów)

Wymagania komfortu
ciepłej wody użytkowej

Liczba 
osób

2-3

4-5

6-8

standardowe 

podwyższone 

wysokie 

standardowe 

podwyższone 

wysokie

standardowe 

podwyższone 

wysokie

22x KS2100 (3,64m )
22x KS2100 (3,64m )
23x KS2100 (5,46m )
23x KS2100 (5,46m )
24x KS2100 (7,28m )
25x KS2100 (9,10m )
24x KS2100 (7,28m )
25x KS2100 (9,10m )
25x KS2000 (9,10m )

200 litrów

250 litrów

300 litrów

300 litrów

400 litrów

500 litrów

400 litrów

500 litrów

500 litrów

2 TLPAC-200 / 6.990 zł netto

2 TLPAC-250 / 7.260 zł netto

3 TLPAC-300 / 8.560 zł netto

3 TLPAC-300 / 8.560 zł netto

4 TLPAC-400 / 10.860 zł netto

5 TLPAC-500 / 12.420 zł netto

4 TLPAC-400 / 10.860 zł netto

5 TLPAC-500 / 12.420 zł netto

5 TLP-500 / 13.740 zł netto

*Ceny podane wg cennika firmy Hewalex z 04.2015. Zestawy zawierają komplet elementów wymaganych do funkcjonowania instalacji solarnej.  Dodatkowo należy zamówić odpowiednią długość rur oraz 

uchwyty mocujące w zależności od rodzaju dachu. Pełna oferta zestawów solarnych opartych o różne typy kolektorów słonecznych dostępna jest w Katalogu 2015 firmy Hewalex  oraz na stronie 

internetowej www.hewalex.pl w dziale „Oferta >> Zestawy solarne”.
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300 litrów, 1 wężownica, moc grzewcza 2,3 kW, cena 9.200 zł netto*

300 litrów, 2 wężownica, moc grzewcza 2,3 kW, cena 9.800 zł netto*

200 litrów, 1 wężownica, moc grzewcza 1,63 kW, cena 6.190 zł netto*

300 litrów, 1 wężownica, moc grzewcza 1,80 kW, cena 6.990 zł netto*

300 litrów, 1 wężownice, moc grzewcza 2,3 kW, cena 8.200 zł netto*

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Pompy ciepła serii PCWU w wersji z wbudowanym podgrzewaczem i bez podgrzewacza wody

Pompa ciepła do połączenia z podgrzewaczem ciepłej wody

Zapewnia najniższe koszty inwestycji pozwalając  

zachować istniejący w budynku podgrzewacz wody 

użytkowej. Podgrzewanie wody odbywa się 

przepływowo, w pompie ciepła, którą można 

zabudować przy podgrzewaczu z użyciem uchwytu 

naściennego.  Sterownik może być zabudowany na 

obudowie urządzenia lub ścianie pomieszczenia. 

Pompa ciepła PCWU 2,5 kW jest przewidziana do pokrycia potrzeb wody użytkowej 

dla 3-6 osób przy współpracy z podgrzewaczem o pojemności od 100 do 300 litrów.

PCWU 2,5kW moc grzewcza 2,5 kW, cena 4.790 zł netto*

* Ceny katalogowe producenta wg cennika 04.2015
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Pompa ciepła z podgrzewaczem ciepłej wody

Stanowi samodzielne urządzenie łącząc w sobie 

moduł pompy ciepła oraz zbiornik wykonany ze stali 

nierdzewnej. Możliwe jest podłączenie do wężownicy 

kotła grzewczego lub instalacji solarnej (obydwu 

jednocześnie w wersji z dwoma wężownicami: PCWU 

300SK-2,3kW). Wbudowana grzałka elektryczna 

o mocy 1,5 kW wspomaga podgrzewanie wody przy 

niskich temperaturach zewnętrznych.

woda użytkowa
cyrkulacja

zimna woda

zimna woda

Wymagania dla zabudowy pompy ciepła

Pompa ciepła wody użytkowej standardowo jest instalowana w pomieszczeniu 

użytkowym budynku (piwnica, pomieszczenie gospodarcze, itp.), z którego bezpośrednio 
3pobiera powietrze. Wobec tego należy przewidzieć minimalnie 80 m  kubatury 

pomieszczenia, a na pompie ciepła zabudować kierownice powietrza, aby rozdzielić 

kierunki  napływu i wypływu. 

Zalecane jest stosowanie zestawów wentylacyjnych, które umożliwiają na łatwe 

przełączanie miejsca poboru oraz wyrzutu powietrza. Przykładowo zestaw wentylacyjny 

rozszerzony pozwala na zmianę miejsca pobierania powietrza: z zewnątrz budynku lub 

z pomieszczenia. 

Wyrzut schłodzonego powietrza 

może również następować na 

zewnątrz budynku lub do 

pomieszczenia w celu jego 

okresowego schładzania.

1. Zestaw wentylacyjny standardowy cena 276 zł netto*

2. Zestaw wentylacyjny rozszerzony cena 335 zł netto*

* Ceny katalogowe producenta 
   wg cennika 04.2015

3min. 80 m

1

Chłodzenie pomieszczeń pompą ciepła

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

w domu jednorodzinnym, zazwyczaj załącza się maksymalnie 1-2 razy 

w ciągu doby na łączny czas od 3 do 6 godzin. Pozwala to na obniżenie
o temperatury wewnętrznej o kilka C.

Wymagania dla zabudowy pompy ciepła

Pompa ciepła może być połączona z układem wentylacji mechanicznej 

budynku z odzyskiem ciepła (rekuperator). W okresie zimowym 

powietrze wywiewane z budynku może być wykorzystane do odzysku 

ciepła przez pompę ciepła. W okresie letnim możliwe jest 

wykorzystanie powietrza usuwanego z pompy ciepła do chłodzenia 

całego budynku. Zalecane jest stosowanie rekuperatorów 

wyposażonych w bypass (obejście) dla uniknięcia zbędnego 

podgrzewania powietrza nawiewanego do budynku.

bypass

2

Pompy ciepłaPompy ciepła

7 8

Nawiew 
do pomieszczeń

Usuwane 
z budynku

Wywiew
z budynku

Świeże 
zewnętrzne 

PCWU 200K-1,5kW

PCWU 300K-1,8kW

PCWU 200K-2,3kW

PCWU 300K-2,3kW

PCWU 300SK-2,3kW
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300 litrów, 2 wężownica, moc grzewcza 2,3 kW, cena 9.800 zł netto*
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300 litrów, 1 wężownica, moc grzewcza 1,80 kW, cena 6.990 zł netto*

300 litrów, 1 wężownice, moc grzewcza 2,3 kW, cena 8.200 zł netto*
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* Ceny katalogowe producenta wg cennika 04.2015
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Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Zarządzanie pracą instalacji solarnej i pompy ciepła

Zespoły pompowo-sterownicze ZPS służą do obsługi 

instalacji solarnych. Łączą one w sobie zalety obydwu 

spotykanych na rynku jedno- i dwudrogowych grup 

pompowych, ponieważ zawierają wszystkie części składowe 

zespołu dwudrogowego, takie jak: pompa obiegowa, 

sterownik solarny, separator powietrza z odpowietrznikiem, 

zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający 

i zawory napełniające. Jednocześnie są niezawodne i łatwe 

w montażu i przy uruchomieniu. Dostępna jest także wersja 

ZPS 18e-01 ECO z pompą elektroniczną (wymóg stosowania 

od 08.2015) oraz presostatem dla kontroli minimalnego 

ciśnienia w instalacji.

Sterownik G422 instalacji solarnej zapewnia szeroki zakres 

funkcji użytkowych dla sterowania standardową lub złożoną 

instalacją, np. do wspomagania ogrzewania budynku. 

Elektroniczny pomiar przepływu pozwala na dokładne 

bilansowanie mocy chwilowej oraz uzysków ciepła w czasie.

Sterownik pompy ciepła zapewnia nie tylko obsługę jej 

pracy, ale także pozwala na efektywną współpracę różnych 

źródeł ciepła w celu uzyskania jak najniższych kosztów 

podgrzewania wody użytkowej w zależności od temperatury 

zewnętrznej oraz rodzaju paliwa używanego przez kocioł 

grzewczy

EKONTROL – zdalny nadzór pracy

Zdalny nadzór pracy pozwala na stałą obserwację pracy 

instalacji solarnej oraz pompy ciepła w celu optymalizacji 

jej działania na podstawie statystyk roboczych. Wszelkie 

nieprawidłowości w pracy mogą być przekazywane do 

użytkownika lub firmy serwisowej. Włączenie np. funkcji 

urlopowej dla instalacji solarnej, gdy zapomni się tego 

dokonać przed wyjazdem z domu, nie stanowi żadnego 

problemu – można tego dokonać zdalnie.

•   Sterowanie poprzez komputer, tablet, smartfon

•   Dostęp do instalacji w czasie rzeczywistym

•   Zdalna zmiana parametrów pracy

•   Komunikaty alarmowe poprzez SMS i Email

•   Wieloletnie statystyki pracy gromadzone na serwerze

Podstawowe funkcje systemu EKONTROL:

Kolektory słoneczne, czy pompa ciepła?

Sprawdź możliwości
www.ekontrol.pl
login i hasło: demo

Zarówno instalacja solarna jak i pompa ciepła  zapewniają najniższe koszty wytwarzanego ciepła, korzystając w znacznym stopniu z energii odnawialnej. Niejednokrotnie 

powstaje dylemat jakie rozwiązanie zastosować dla swoich potrzeb. Jakimi względami można się kierować przy wyborze rodzaju urządzenia?  Krótki przegląd zalet 

obydwu z nich może ułatwić podjęcie decyzji…

Najniższe koszty wytworzenia ciepła (10÷30 razy niższe od innych urządzeń grzewczych)

Minimalne zużycie energii elektrycznej (pompa obiegowa  zazwyczaj  maks. 30÷50 W)

Nieskomplikowana budowa instalacji (brak sprężarki, palnika, rozbudowanej elektroniki itd.)

Długa żywotność systemu potwierdzona w praktyce (pierwsze instalacje solarne Hewalex z lat 90-tych)
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Długie okresy ochrony gwarancyjnej (dłuższe niż dla standardowych urządzeń grzewczych)

Niskie wymagania dla obsługi, niskie koszty konserwacji i ewentualnych napraw pogwarancyjnych

Najwyższy efekt ekologiczny – bezpośrednie i wysokosprawne wykorzystanie energii słonecznej

        Można wziąć pod uwagę również aspekt współpracy z kotłem grzewczym. Nowoczesne kotły gazowe cechują się małą bezwładnością cieplną, niskimi stratami 

rozruchowymi i przez to wysoką sprawnością pracy w trybie podgrzewania wody użytkowej. Przy niekorzystnych warunkach dla pracy instalacji solarnej, kocioł gazowy 

będzie w stanie w szybki i sprawny sposób dogrzać wodę użytkową. Z kolei rozruch kotła na paliwo stałe poza sezonem grzewczym wiąże się ze znacznie obniżoną 

sprawnością pracy, wówczas można zastosować opcjonalnie grzałkę elektryczną dla okresowego dogrzewania wody użytkowej lub zdecydować się na wybór pompy ciepła.

i

Wysoki komfort wody użytkowej niezależnie od nasłonecznienia (ważna temperatura zewnętrzna)

Wysoka efektywność pracy w porównaniu do kotłów grzewczych, bojlerów elektrycznych, itp..

Zazwyczaj stosunkowo łatwe prace montażowe (brak prac na dachu, prowadzenia orurowania, itp.)

Możliwość zastosowania w budynku o niekorzystnym położeniu dla zabudowy kolektorów słonecznych
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Możliwość podłączenia do istniejącego podgrzewacza wody użytkowej (pompa ciepła PCWU 2,5 kW)

Niewrażliwość na zmniejszone pobory wody użytkowej  (brak przegrzewów, wyłączanie się z pracy)

Możliwość wykorzystania schłodzonego powietrza dla okresowego chłodzenia pomieszczenia
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Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Zarządzanie pracą instalacji solarnej i pompy ciepła
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Elektroniczny pomiar przepływu pozwala na dokładne 

bilansowanie mocy chwilowej oraz uzysków ciepła w czasie.
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Podstawowe funkcje systemu EKONTROL:

Kolektory słoneczne, czy pompa ciepła?

Sprawdź możliwości
www.ekontrol.pl
login i hasło: demo
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Długa żywotność systemu potwierdzona w praktyce (pierwsze instalacje solarne Hewalex z lat 90-tych)
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Długie okresy ochrony gwarancyjnej (dłuższe niż dla standardowych urządzeń grzewczych)

Niskie wymagania dla obsługi, niskie koszty konserwacji i ewentualnych napraw pogwarancyjnych
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Firma HEWALEX – wieloletni lider w produkcji kolektorów płaskich na polskim rynku

 i ugruntowana pozycja czołowego producenta w Europie

Początki rozwoju firmy Hewalex związane były z produkcją jednych z pierwszych na rynku kolektorów słonecznych – 25 lat temu. 

Od samego początku produkty znajdowały zastosowanie najpierw na wymagającym rynku zachodnioeuropejskim, a dopiero później 

na rynku krajowym wraz ze wzrostem zainteresowania Odnawialnymi Źródłami Energii. Pierwsze z kolektorów słonecznych Hewalex 

pracują do dnia dzisiejszego, stanowiąc potwierdzenie najwyższych standardów jakościowych. Wyniki badań dla kolektorów 

słonecznych Hewalex dostępne są na stronie estif.org (Solar Keymark). 

Firma Hewalex w skrócie

• 25-letnie doświadczenie produkcyjne

• Kadra 200 wykwalifikowanych pracowników

• Pozycja czołowego producenta w Europie

• Obecność na ponad 40 rynkach zagranicznych

• Własne zaplecze rozwojowo-badawcze

• System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

• Ponad 120.000 pracujących instalacji solarnych

Nasze strony w Internecie:

www.hewalex.pl

www.doplatynakolektory.pl

www.solarblog.pl 
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