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1. Wstęp 
 

Energetyka słoneczna, obejmująca zarówno wytwarzanie energii elektrycznej, jak również 
pozyskiwanie ciepła z promieniowania słonecznego jeszcze stosunkowo niedawno kojarzyła 
się raczej z technologią kosmiczną pozwalającą na funkcjonowanie stacji orbitalnych czy 
sztucznych satelitów Ziemi. Stosunkowo niedawno, bo w latach osiemdziesiątych XX wieku 
zaczęto powszechniej stosować kolektory słoneczne w praktycznym, bardziej obywatelskim 
wykorzystaniu. Zresztą można spotkać także w Europie, zainstalowane w tamtym okresie 
kolektory słoneczne które funkcjonują do dzisiaj, czyli już pond 40 lat, ze stosunkowo niewielka 
strata swojej skuteczności w pozyskiwaniu ciepła. 

Od początku, najprostszą metodą wykorzystania ciepła przechwyconego z promieniowania 
słonecznego było przygotowanie ciepłej wody użytkowej praktycznie bez kosztów 
eksploatacyjnych wynikających ze zużycia paliwa. Dzięki temu, kolektory słoneczne zyskały w 
krótkim czasie dużą popularność, ale równocześnie zostały zaszufladkowane jako źródło 
ciepła służące praktycznie tylko w tym celu. Tymczasem, obniżenie parametrów grzewczych 
w budynkach oraz zapotrzebowanie na ciepło w procesach produkcyjnych otworzyło nowy, 
bardzo duży potencjał do wykorzystania kolektorów słonecznych do szerszego zastosowania, 
jakim jest ogrzewanie budynków i wykorzystanie tego ciepła w przemyśle.  

Obecnie w dalszym ciągu większość użytkowników zna systemy kolektorów słonecznych 
głównie z dostaw ciepła do ogrzewania i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. I słusznie: 
około 90% systemów jest zainstalowanych w domach jedno i dwurodzinnych (stan na 2015 r.). 
Istnieją również inne obszary, w których warto polegać na cieple słonecznym. Obejmuje to na 
przykład integrację słonecznej energii cieplnej z lokalnymi i lokalnymi sieciami ciepłowniczymi, 
klimatyzacją słoneczną i procesowym ciepłem słonecznym dla przemysłu i handlu. 

Warto skorzystać z darmowego ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego, 
ponieważ ogrzanie wody tym medium o określoną różnice temperatur, przekłada się na realne 
oszczędności finansowe w postaci mniejszego zapotrzebowania na paliwo, które powinno być 
zużyte dokładnie do tego samego celu, oraz konkretna redukcję szkodliwych substancji, 
zarówno gazowych jak i stałych które podczas tego spalania zostałyby wyemitowane do 
atmosfery. 

Dotyczy to także procesów produkcji przemysłowej i wykonywaniu różnorodnych usług, gdzie 
istnieje konkretny potencjał do wykorzystania ciepła z promieniowania słonecznego co jest już 
z powodzeniem coraz szerzej wykorzystywane od lat w praktyce. 

Termin ciepło procesowe ma różne znaczenia. Z jednej strony opisuje ciepło, które jest 
potrzebne do realizacji procesów technicznych, takich jak suszenie, topienie lub kucie, z 
drugiej strony opisuje również ciepło odpadowe, które jest uwalniane podczas procesów 
produkcyjnych. Termin ten jest również często używany, gdy oba wymienione typy są 
połączone ze sobą poprzez odzysk ciepła lub w postaci pary technologicznej”. 

Zapotrzebowanie na ciepło procesowe w przemyśle i sektorze usług stanowi znaczną część 
zużycia energii w krajach uprzemysłowionych. 

Główne obszary konsumpcji ciepła w przemyśle obejmują głównie następujące sektory i 
procesy:  

• Przemysł spożywczy i dóbr luksusowych (np. Procesy gotowania i odparowywania, 
przygotowanie produkcyjne, podgrzewanie na poszczególnych etapach produkcji)  

• Przemysł chemiczny  
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• Przemysł celulozowo-papierniczy (gotowanie, suszenie)  

• Przemysł tekstylny (barwienie, pranie, suszenie)  

• Przemysł dóbr inwestycyjnych (np. kąpiele czyszczące, kabiny lakiernicze, suszarnie do farb)  

• Usługi (np. pralnie) 

Projektowanie i dobór instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania wytwarzania ciepła 
w procesach przemysłowych jest sprawą indywidualna i zależy od szeregu indywidualnych 
czynników. Jednak dokładna analiza warunków brzegowych pozwala na taki dobór 
odpowiedniej instalacji, która z powodzeniem pozwoli na znaczne obniżenie kosztów produkcji 
i eksploatacji w zakładzie produkcyjnym lub usługowym. 
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2. Dlaczego warto korzystać z energii 
słonecznej w wytwarzaniu ciepła 
procesowego?  

 

 

 

50 mln m² potencjału dla wykorzystania kolektorów słonecznych (+ 100 mln m² w handlu, 
usługach i działalności gospodarczej 

Rys. 1 Końcowe zużycie energii – przykład niemiecki: Stan: 2017  (Źródło: Uniwersytet Kassel) 

Wykorzystanie możliwości jakie daje pozyskiwanie ciepła przez kolektory słoneczne z 
promieniowania słonecznego jest inwestycja w przewagę konkurencyjna jutra.  

Ceny paliw kopalnych są w dużym stopniu uzależnione od sytuacji na światowym rynku 
surowców i mogą w przyszłości wzrosnąć - również z powodu opłat od energii i emisji CO2. 
W instalację kolektorów słonecznych inwestuje się natomiast tylko jeden raz. Po tym czasie 
wytworzone ciepło słoneczne może być wykorzystywane przez co najmniej 20 lat bez 
żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ koszty eksploatacji i konserwacji są bardzo niskie. 
W ten sposób ciepło słoneczne stabilizuje koszty energii w przedsiębiorstwie. 

Należy zwrócić uwagę, że np. ceny gazu zimnego, pomimo ostatnich spadków wzrosły w 
latach 2002 – 2017 o 57%. Do tego dochodzi jeszcze tendencja odwrotu od węgla jako paliwa 
energetycznego w Europie oraz na Świecie.  

Około dwie trzecie zużycia energii końcowej w gospodarkach wysoko uprzemysłowionych 
przypada na pokrycie zapotrzebowania na ciepło w procesach przemysłowych o ogrzewanie 
pomieszczeń. Szczególnie jest to widoczne w zakresie niskich temperatur, gdzie istnieją 
różne obszary zastosowań ciepła słonecznego, a także w sektorach handlowym, detalicznym 
i usługowym. Międzynarodowe badania potwierdzają globalny potencjał tej technologii. 
Dla firm, które chcą zaoszczędzić na kosztach energii w dłuższej perspektywie i poprawić swój 
własny bilans CO2, może być interesujące włączenie energii ciepła słonecznego do swoich 
procesów produkcyjnych lub usługowych. To, w jakim stopniu koszty można zaoszczędzić 

 

Rozkład poziomu 
temperatury 

 
 

69 % > 250 °C 
 

 
 
 
 
4 % 150 do 250 °C 

6 % 100 do 150 °C 
 
21 % < 100 °C 
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dzięki systemowi kolektorów słonecznych, zależy od wielu czynników: zakresu zastosowanych 
środków, wybranych technologii oraz, co nie mniej ważne, przyszłego rozwoju cen energii. 
Pewne jest jednak to, że system słoneczny przyczynia się do redukcji emisji CO2. 

Ponadto, instalacja kolektorów słonecznych ma pozytywny wpływ wizerunkowy na firmę. 
Kotłownia umieszczona gdzieś w piwnicy lub w budynku nikt się nie interesuje. Widoczna z 
zewnątrz instalacja kolektorów słonecznych jest częstym motywem zdjęć firmowych i 
zapewnia każdej firmie „zielony” proekologiczny wizerunek, co może być wykorzystane do 
skutecznego marketingu. 

Dodatkowe zalety pozyskiwania ciepła słonecznego 

W porównaniu z pozyskiwaniem energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych (PV), z tej 
samej powierzchni można wytworzyć trzy razy więcej energii. Komponenty do pozyskiwania 
ciepła z promieniowania słonecznego są dopracowane do poziomu ich zastosowania i 
sprawdzone w praktyce. 

W przeciwieństwie do systemów fotowoltaicznych, systemy solarnej energii cieplnej nie 
wymagają żadnych nakładów administracyjnych typu np. uzgodnienie przyłączenia do sieci. 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 2 Uzysk energii słonecznej z 1 m² powierzchni w ciągu roku 
 
 
 
Kompatybilność środowiskowa  
 
Ciepło pozyskiwane z promieniowania słonecznego jest wolne od CO2 i może współpracować  
z każdym urządzeniem grzewczym, zarówno z pompą ciepła, z instalacją kogeneracyjną, z 
kotłami gazowymi, olejowymi czy opalanymi biomasą. Instalacja systemy jest uznawana za 
część procesu zarządzania obiegiem energetycznym. Dodatkowa korzyść może wynikać z 
przyszłych wymogów prawnych, jak np. poziomu minimalnego udziału OZE, czy przepisów 
ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 
 
 
 
 
 

Uzysk energii z PV 
150 kWh/m²/ rok 
 

Uzysk energii z 
kolektorów słonecznych  
350-600 kWh/ m²/ rok 
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3. Warunki brzegowe dla instalacji kolektorów 
słonecznych wspierających ciepło 
procesowe 

 
Efektywne wykorzystanie energii słonecznej wymaga spełnienia szeregów warunków, 
zarówno pod katem lokalizacji instalacji, jak także warunków technicznych instalacji i całego 
procesu produkcyjnego. Właściwe określenie warunków brzegowych gwarantuje późniejszą 
opłacalność całej inwestycji i jej bardzo szybki zwrot.  
 
Instalacja kolektorów słonecznych zasadniczo składa się z połączonych ze sobą kolektorów i 
zasobnika ciepła, których specyfikacja zależy w dużej mierze od celu, do którego ma być 
wykorzystane ciepło promieniowania słonecznego. Przykładowo, do różnych zakresów 
temperatur, można dobrać dobrze dedykowane do danego celu kolektory. Wyzwanie polega 
na znalezieniu najlepszego punktu integracji instalacji pozyskującej ciepło z promieniowania 
słonecznego z istniejąca bądź powstająca siecią ciepłowniczą. Idealnym rozwiązaniem jest 
sytuacja, gdy odpowiednie odbiorniki ciepła wykazują wysokie zapotrzebowanie na ciepła, 
także w okresie letnim przy możliwie najniższych temperaturach. Możliwe jest tez zasilanie 
kilku odbiorników ciepła na raz.  
 
3.1 Lokalizacja  
 
Ponieważ ciepło nie może być transportowane na duże odległości przy zachowaniu niewielkich 
strat, do wykorzystania ciepła słonecznego nadają się tylko lokalizacje, w których panują 
sprzyjające warunki napromieniania słonecznego i jest wystarczająco dużo miejsca do 
ustawienia kolektorów. W okresach niskiego poziomu nasłonecznienia, uzupełniające 
konwencjonalne systemy grzewcze w razie konieczności muszą być w stanie całkowicie 
pokryć zapotrzebowanie na ciepło. Integracja systemów słonecznych jest szczególnie 
interesująca dla firm prowadzących codzienne operacje i procesy, które wymagają 
stosunkowo niskiej temperatury. Zasadniczo może ciepło słoneczne może być doprowadzane 
do systemu zaopatrzenia w ciepło użytkownika – operatora procesu produkcyjnego lub 
bezpośrednio do odpowiedniego procesu. Ponieważ wydajność kolektorów słonecznych 
maleje wraz ze wzrostem temperatury, dlatego korzystna jest integracja ciepła słonecznego 
do wykorzystania w procesach o stosunkowo niskim poziomie temperatury. Jednak dość 
często jest do dyspozycji również ciepło odpadowe pochodzące z innych procesów lub z 
instalacji kogeneracyjnych które może być użyte w tym miejscu. Aby znaleźć optymalny 
poziom temperatury do wykorzystania ciepła słonecznego, zaleca się na etapie projektowania 
stosowanie metod integracji procesów. 

 

3.2 Rodzaje kolektorów 
 
Kolektory powietrzne są pierwszym wyborem, gdy wymagana jest duża ilość ciepłego 
powietrza. Powietrze potrzebne do procesu jest podgrzewane bezpośrednio w kolektorze. Są 
to najtańsze formy pozyskiwania ciepła słonecznego, które nie wymagają specjalnych 
instalacji hydraulicznych.  
Kolektory płaskie są solidne, proste i niedrogie, dlatego też są najbardziej popularne. 
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Temperatury pracy do 80 °C lub 100 °C (podwójne przeszklenie). 
 
Kolektory próżniowe podciśnieniowe są łatwe w konserwacji, trwałe i wydajne. Temperatury 
pracy do 100 °C. Wyposażone w dodatkowe, tylne lustro (= kolektor CPC) pozwalają na 
osiąganie temperatury pracy do 120 °C. 
 
Kolektory koncentratorowe są bardziej odpowiednie do uzyskiwania zwiększonego 
bezpośredniego promieniowania, jak w np. Europie Południowej i temperatur pracy do 250 °C. 
 

3.3 Technologie magazynowania ciepła 
 
Za pomocą zasobnika ciepła można tymczasowo magazynować i dostarczać ciepło słoneczne 
dokładnie wtedy, gdy jest ono potrzebne. Z reguły stosowane są zasobniki wodne, które mogą 
być podgrzewane do 95 °C lub 120 °C. Wyższe temperatury wiążą się ze znacznie wyższymi 
kosztami. Założenie dla przelicznika pojemności magazynu od powierzchni kolektorów 
słonecznych: wartość średnia: objętość orientacyjna 50 do 100 l/m² kolektora 
 
 
 
 
 

 

 

Rys.3 Wyrównanie nadwyżki pozyskanej energii magazynem ciepła 

 

 

3.4 Odbiornik ciepła 
 
Ciepło słoneczne może być albo doprowadzane centralnie do sieci ciepłowniczej 
przedsiębiorstwa, albo może być wykorzystywane do zasilania poszczególnych systemów lub 
procesów bezpośrednio ze zdecentralizowanej lokalizacji. W zależności od rodzaju odbiornika 
ciepła i wymaganej temperatury, można dobrać odpowiedni kolektor. 

Nadwyżki z systemu 
słonecznego w godzinach 
południowych 
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3.5 Integracja instalacji kolektorów słonecznych z 
lokalnym systemem grzewczym 

 

Właściwe miejsce i sposób  integracji instalacji kolektorów słonecznych z lokalnym systemem 
grzewczym ma kluczowe znaczenie dla wydajności tego systemu, a tym samym dla 
rentowności instalacji kolektorów słonecznych. 
 
Podstawowa zasada: Temperatura procesowa ↓, uzysk cieplny z 
kolektorów ↑ 
 

Dlatego przy wyborze punktu integracji instalacji kolektorów słonecznych z systemem 
grzewczym należy najpierw skupić się na możliwie najniższej temperaturze procesu. Może być 
możliwe obniżenie temperatury procesu poprzez zmiany w procesie, poprawę regulacji lub 
inne działania na rzecz efektywności energetycznej. 

Przykładowe profile obciążeń: 

Kolejnym kryterium doboru punktu integracji instalacji kolektorów słonecznych z systemem 
grzewczym, jak również konstrukcji i wydajności systemu solarnego jest profil obciążenia. Im 
bardziej równomierny jest profil obciążenia w ciągu tygodnia, tym bardziej ekonomiczny może 
być system grzewczy zasilany kolektorami słonecznymi. Na przykład, ciepła woda jest często 
potrzebna tylko przez pięć dni w tygodniu. Sieci grzewcze zazwyczaj zużywają ciepło przez 
siedem dni w tygodniu. Dzienny i tygodniowy przebieg zapotrzebowania na ciepła wpływa 
przede wszystkim na   wielkość magazynu ciepła.  Roczna krzywa zapotrzebowania na ciepło 
jest decydująca w kontekście proporcji całkowitego zużycia ciepła, które może być pokryte 
przez instalacje kolektorów słonecznych. 

 

 
Rys.4.  Przykładowe profile obciążeń ciepłem w procesach   produkcyjnych 
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4. Wstępne założenia do planowania instalacji 
kolektorów słonecznych dla ciepła 
Procesowego 

 

4.1 Wymiarowanie kolektorów słonecznych 
 

Średnio w Niemczech, ale można także przyjąć takie wartości dla Polski, na powierzchnię 
skierowaną na południe jest wypromieniowywane jest około 1100 kWh/m². W zależności od 
poziomu temperatury i profilu obciążenia, od 30 do 60% tej energii dociera do odbiornika ciepła 
jako ciepło użytkowe. Wymagana do tego celu powierzchnia kolektora powinna być na tyle 
duża, aby pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło w dobry letni dzień. Orientacyjna wartość 
dla pierwszego oszacowania przy wymiarowaniu kolektorów wynosi 0,3 m² kolektora na 1 kWh 
zapotrzebowania na ciepło procesowe w letni dzień. 

4.2 Określenie pojemności magazynu ciepła 
 

Wielkość magazynu ciepła ma decydujące znaczenie dla wydajności instalacji kolektorów 
słonecznych. Im wyższa temperatura wymagana przez odbiornik ciepła, tym mniejsza 
użytkowa pojemność cieplna. Dlatego też, przy wyższych temperaturach procesowych, do 
przechowywania tej samej ilości energii należy stosować magazyny ciepła o większej 
pojemności. 

Wszystkie te czynniki wpływające na funkcjonowanie w efektywność działania instalacji kolekt 
muszą być brane pod uwagę przy wymiarowaniu i szacowaniu wydajności. W tym celu 
niniejsze opracowanie zawiera na kolejnych stronach schematy instalacji jako pomoc w 
projektowaniu najważniejszych punktów integracyjnych systemu grzewczego z instalacją 
kolektorów słonecznych. Diagramy te pokazują oczekiwany uzysk ciepła z kolektorów dla 
konkretnego zastosowania w zależności od średniej temperatury procesowej. Kolor różni się 
w zależności od uzysku. 

 
4.3 Określenie uzysku ciepła 
 

Średnia temperatura procesu produkcyjnego lub usługowego wymagana do oszacowania 
wydajności wynika z temperatury zasilania i powrotu z odbiornika ciepła oraz rodzaju i liczby 
zastosowanych wymienników ciepła. 

W zależności od wymiennika ciepła stosować można różne wymienniki ciepła (WC) , które 
warunkują specyficzny offset temperaturowy dla transferu ciepła.   Pozwala to na obliczenie 
średniej temperatury procesu w następujący sposób: 

 

    Temperatura zasilania + temperatura powrotu    
Średnia temperatura w procesie = ------------------------------------------------------------------- + określone przesuniecie 
temp. 
      2 
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Aby zapewnić porównywalność kluczowych danych, są one często podawane dla 
poszczególnych powierzchni, tzn. w oparciu o powierzchnię 1 m² kolektora (np. roczny uzysk 
z energii słonecznej 450 kWh/(m²rok) lub koszty inwestycyjne w wysokości 500 EUR/m². 

Na kolejnych stronach znajduje się diagram dla każdego odbiornika ciepła, za pomocą którego 
można oszacować specyficzny uzysk solarny dla danych warunków ramowych. 

 

 
Poniższe ikony objaśniają przyjmowane warunki ramowe 

 
Rys. 5 Wykres zależności pojemności magazynowania od średniej temperatury procesu przy 
           zakładanej wielkości uzysku ciepła z kolektorów słonecznych 
    

- Oś Y na wykresach wskazuje konkretną pojemność magazynowania w kWh/m². Wartość ta 
wskazuje, jaka jest  

  wymagana pojemność magazynowa na metr kwadratowy zainstalowanej powierzchni 
kolektora. 

 

- Określony uzysk ciepła wskazuje, ile ciepła użytecznego dostarcza instalacja kolektorów 
słonecznych  

   w przeliczeniu  na m² powierzchni kolektora   w ciągu jednego roku. 

 

- Białe linie oznaczają przeliczenie pojemności magazynowania na konkretną wartość w l/m². 
Po pomnożeniu przez 

  całkowitą powierzchnię kolektora, wartość ta daje w rezultacie niezbędną pojemność 
magazynową 
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5. Sieci ciepłownicze 
 

Prawie każda firma produkcyjna posiada własną sieć ciepłowniczą, która zaopatruje procesy 
produkcyjne i usługowe w ciepło i zapewnia ogrzewanie budynku. W zależności od technologii 
systemu nośnikiem ciepła jest gorąca woda lub para wodna. W obu przypadkach można z 
takim systemem można zintegrować także rozwiązania oparte na instalacjach kolektorów 
słonecznych. Systemy grzewcze wykorzystujące wodę oferują znacznie większy potencjał 
możliwości zastąpienia ciepła wytwarzanych z paliw kopalnych energią słoneczną. Istnieją 
dwie podstawowe możliwości centralnej integracji z siecią centralnego ogrzewania i przesyłu 
ciepła, oraz ciepłej wody użytkowej. 
 

5.1 Podwyższanie temperatury powrotu 
 
System instalacji kolektorów słonecznych działa tak efektywnie, jak to możliwe.  Przepływ 
powrotny jest wstępnie podgrzewany przez energię słoneczną, zanim kocioł na paliwa kopalne 
osiągnie temperaturę docelową. 
 

+ poziom temperatury jak najniższy 
+ prosta regulacja 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Podwyższanie temperatury powrotu                   Równoległe podłączenie instalacji kolektorów 
z kotłem 
 
 
Rys. 6 Schematy sieci ciepłowniczych 
 

5.2 Równoległe podłączenie instalacji kolektorów z kotłem 
 
Część strumienia powrotnego jest podgrzewana przez energię słoneczną do zadanej 
temperatury i wprowadzana z powrotem do układu za generatorem ciepła na paliwa kopalne. 
 

+ System kolektorów słonecznych dostarcza ciepło użyteczne bezpośrednio 
- Instalacja kolektorów słonecznych działa w razie potrzeby na wysokim 

poziomie temperatur 
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5.3 Specjalny przypadek – para wodna 
 
Systemy do wytwarzania pary technologicznej to szczególny przypadek. Chociaż słoneczne 
systemy grzewcze mogą również dostarczać parę wodną, jeśli jest ona wystarczająco dobrze 
napromieniowana, to wykorzystanie takich instalacji bardziej wskazane w obszarach o 
wysokim bezpośrednim napromieniowaniu słonecznym. 

W klimacie umiarkowanym należy skoncentrować się na wstępnym podgrzewaniu wody 
uzupełniającej potrzebnej w przypadku strat kondensatu i pary wodnej. Integracja odbywa się 
za pomocą wymiennika ciepła (zob 4 - Zaopatrzenie w ciepłą wodę). 

 

5.4 Dedykowane kolektory 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
Charakterystyka 
 
 

+ wysokie i stałe zapotrzebowanie na ciepło 
+ obciążenie podstawowe, które może być również pokryte przez energię słoneczną 

poza czasem produkcji 
+ wszystkie procesy mogą być zaopatrywane w ciepło słoneczne 
+ prosta integracja poprzez wymiennik ciepła 
+ prosta regulacja 

 
- najwyższa temperatura integracji i tym samym potencjalnie niższy uzysk ciepła z 

promieniowania słonecznego 
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6. Podgrzewane wanny, maszyny lub zbiorniki 
 
Podgrzewane wanny są szeroko rozpowszechnionym odbiornikiem ciepła w przemyśle i 
usługach. Są one często stosowane w procesach mycia lub w procesach, w których ma 
miejsce obróbką powierzchniową. 

Wanny są zazwyczaj eksploatowane pod ciśnieniem otoczenia, powinny być przykryte ze 
względów wydajnościowych i są eksploatowane w temperaturach od temperatury pokojowej 
do 100 °C. 

 
6.1 Zewnętrzny wymiennik ciepła 
 
Jeśli medium procesowe jest podgrzewane przez konwencjonalny przepływowy podgrzewacz 
wody, znajdujący się przed nim wymiennik słoneczny może zastąpić część zużycia energii z 
paliw kopalnych koniecznych do podgrzania tej wody. 

+ umożliwia niskie temperatury w obiegu instalacji kolektorów słonecznych 

może wystąpić brak dostępnej przestrzeni montażowej dla instalacji zewnętrznego 
wymiennika ciepła 

w zależności od zawartości wanny, mogą wystąpić szczególne wymagania dotyczące 
materiału, z którego wykonany jest wymiennik ciepła 

 
6.2 Wewnętrzny wymiennik ciepła 
 
Jeśli wanna jest tradycyjnie ogrzewana za pomocą wewnętrznego wymiennika ciepła, 
koncepcja integracji z instalacja kolektorów słonecznych poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła 
zazwyczaj nie może być zrealizowana. W tym przypadku musi zostać wbudowany dodatkowy 
wymiennik ciepła podgrzewany energią słoneczną. 
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może być konieczna indywidualna jednostkowa produkcja wymiennika ciepła 

niewielka utrata miejsca w wannie z powodu konieczności instalacji dodatkowego wymiennika 
ciepła 

- Wyższy offset temperatury   niż w przypadku zewnętrznego wymiennika ciepła 

 
 

6.3 Dedykowane kolektory 

 
 

Charakterystyka 

+ równomierne rozłożenie zapotrzebowania na ciepło 

+ w razie potrzeby, możliwość regularnego uzupełniania podgrzewaną zimną wodą  
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+ sama wanna może być wykorzystywana jako magazyn ciepła w zależności od zawartości i 
wielkości 

+ zapotrzebowania na ciepło w weekend ze względu na utrzymywanie temperatury 

+ w razie potrzeby można doinstalować podgrzewanie elektryczne  

- Wysoka temperatura zadana instalacji obiegu słonecznego przy podłączeniu równoległym 
do ogrzewania konwencjonalnego 

- ewentualnie w zależności od rodzaju zastosowanego ogrzewania konwencjonalnego 
zwiększone koszty integracji instalacji kolektorów słonecznych 
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7. Procesy suszenia 
Procesy suszenia wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. Zazwyczaj mają one duży 
udział w ogólnym zużyciu ciepła. Technologia takiej instalacji jest uzależniona od materiału, 
który ma być suszony, jak również od parametrów przepustowości, maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury, maksymalnego czasu przebywania w pomieszczeniu i pożądanej 
wilgotności resztkowej. Suszarnie można zazwyczaj podzielić na kontaktowe i konwekcyjne. 
 

7.1 Suszarnie konwekcyjne 
 
Suszarnie konwekcyjne z reguły pracują w bardziej delikatny sposób przy temperaturach 
poniżej 100 °C. Medium procesowe, którym jest zazwyczaj powietrze, jest podgrzewane jak w 
systemie wentylacyjnym/ klimatyzacyjnym (patrz rozdział - Systemy wentylacyjno-
klimatyzacyjne) i wprowadzane w bezpośredni kontakt z materiałem przeznaczonym do 
suszenia. W zależności od procesu suszenia, udział powietrza obiegowego może wynosić od 
0 do 100%. 
Wiele procesów suszenia działa w trybie wsadowym. Jednak ciepłe powietrze jest trudne do 
przechowywania. Lepsze warunki zapewniają suszarnie ciągłe (taśmowe, bębnowe, 
natryskowe, płytowe lub fluidalne). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przykład: Suszenie wiórów drzewnych za pomocą kolektorów powietrza 
 

7.1.1 Wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych z 
wykorzystaniem wody 

 
W zależności od wymagań temperaturowych, wszystkie kolektory słoneczne mogą być 
wykorzystane do integracji instalacji kolektorów z wodą. 
 
+ ciepło słoneczne może być łatwo przechowywane w systemie wsadowym, przy szczytowym 
obciążeniu, niskim czasie nasłonecznienia i w nocy 
+ wyższy udział wykorzystania energii słonecznej są możliwe dzięki magazynowaniu 
- niższa uzysk ciepła i większy koszt niż w przypadku systemów bazujących na powietrzu jako 
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nośniku ciepła 
 

7.1.2 Wykorzystanie instalacji powietrznych kolektorów 
słonecznych 

 
Standardowe kolektory powietrzne dostarczają ciepłe powietrze wydajnie do 60 °C. Dzięki 
polepszonym właściwościom, próżniowe kolektory powietrzne mogą zapewnić temperaturę do 
160 °C, ale są również odpowiednio droższe. 
 
+ wysoki uzysk ciepła słonecznego przy niskich kosztach 
+ łatwy do rozwiązań modernizacyjnych i doinstalowania 
-  duże średnice rur 
-  magazynowanie ciepła wymaga dużych nakładów 
-  nadaje się głównie do procesów prowadzonych w sposób ciągły w ciągu dnia 
 

7.2 Suszenie kontaktowe 
 
Suszarnie kontaktowe pracują zazwyczaj w temperaturach powyżej 100 °C i dlatego mogą być 
podgrzewane przy pomocy ciepła z energii słonecznej tylko przy większych kosztach. Materiał 
przeznaczony do suszenia jest w bezpośrednim kontakcie z gorąca powierzchnią, która 
najczęściej jest ogrzewana od wewnątrz parą wodną (np. wałki podczas suszenia papieru). 
Wykorzystanie ciepła z instalacji kolektorów słonecznych powinno się koncentrować na 
dodatkowym wstępnym podgrzewaniu wody, która dalej jest dogrzewana do temperatury pary 
dodatkowym źródłem ciepła. (zobacz rozdział - Zaopatrzenie w ciepłą wodę) 
 

7.3 Dedykowane kolektory 
 
 
 
 
7. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

Charakterystyka 

+ wysokie zapotrzebowanie na ciepło również w lecie 
+ w zależności od produktu, niskie temperatury obiegu w instalacji i tym samym wysoki uzysk 
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ciepła słonecznego 
+ przy wykorzystaniu kolektorów powietrznych szczególnie niskie koszty instalacji 
 
-- Obciążenia szczytowe trudne do pokrycia z wykorzystaniem wyłącznie ciepła słonecznego 
-  Wymienniki ciepła powietrze/woda wymagają wysokiej kompensacji temperaturowej 
-  możliwe są wysokie obciążenia szczytowe, zwłaszcza przy pracy wsadowej  
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8. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
 

Podgrzewanie gorącej wody jest niezbędne w wielu procesach przemysłowych, na przykład 
w procesach czyszczenia i mycia. Istnieje jednak również wiele maszyn z wewnętrznymi 
zbiornikami, które muszą być regularnie napełniane gorącą wodą. Cechą charakterystyczną 
w przypadku tego typu wykorzystania ciepła promieniowania słonecznego jest możliwość 
wstępnego podgrzewania wody, dzięki czemu można rozpocząć pracę instalacji kolektorów 
słonecznych w bardzo niskich temperaturach, co prowadzi do osiągniecia wysokich uzysków 
ciepła z kolektorów słonecznych. Środkiem technologicznym jest zazwyczaj woda, ale może 
to być również sam produkt (np. mleko, piwo). Koncepcja wykorzystania ciepła słonecznego 
zależy od ogrzewania konwencjonalnego. 
 

8.1 Zasobnik ciepła 
 
Instalacja kolektorów słonecznych podgrzewa zbiornik magazynujący ciepło. Ponadto straty 
ciepła w zasobniku mogą być kompensowane przez ciepło słoneczne także w okresach bez 
produkcji i bieżącego odbioru tego ciepła. 
 
+ prosta regulacja 
+ system kolektorów słonecznych może pokryć całkowite zapotrzebowanie na 
ciepło do c.w.u. 
+ brak wysokich obciążeń szczytowych 
- jeśli to konieczne, system solarny nie działa przy niskiej temperaturze wody 
 

 
 

8.2 Przepływowy podgrzewacz do c.w.u. 
 
Jeśli medium procesowe jest podgrzewane przez konwencjonalny przepływowy podgrzewacz 
wody, znajdujący się przed nim wymiennik pobierający ciepło z promieniowania słonecznego 
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może wstępnie podgrzewać wodę redukując część koniecznego do tego celu zużycia energii 
z paliw kopalnych. 
 
+ niska temperatura 
+ prosta koncepcja systemu możliwa bez zasobnika solarnego 
- trudna regulacja 
- Konieczna wysoka wydajność wymiennika ciepła 
- Zasilanie możliwe tylko przy obciążeniu 

 
 

8.3 Uzupełnianie obiegu ciepłej wody użytkowej 
 

W wypadku, kiedy obieg ciepłej wody użytkowej w procesie produkcyjnym wymaga stałego 
uzupełniania wody, może być ona wstępnie podgrzewana przez instalację kolektorów 
słonecznych. 

+ niski poziom temperatury 
- system kolektorów słonecznych nie może kompensować strat ciepła w wannie produkcyjnej 
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8.4 Dobór kolektorów słonecznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka 

+ niski poziom temperatury i potencjalnie wysoki uzysk ciepła z energii słonecznej 
+ Infrastruktura do magazynowania ciepła jest już często dostępna jako element całej instalacji 
   produkcyjnej, dzięki czemu można zmniejszyć wielkość ewentualnie potrzebnego 
uzupełniającego 
   zasobnika magazynującego ciepło z  energii słonecznej 
 
- Zazwyczaj nie ma obciążenia podstawowego, ale możliwe są duże szczyty obciążenia, 
zwłaszcza  
  w przypadku koncepcji przepływowych podgrzewaczy wody 
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9. Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne 
 

Poziom zużycia ciepła przez systemy odpowiedzialne za jakość powietrza w pomieszczeniach 
jest często niedoceniany. Większe hale produkcyjne posiadają zazwyczaj jeden lub więcej 
systemów wentylacyjnych. Nawet przy ogrzewaniu tylko o kilka °C, wysokie przepływy 
powietrza prowadzą do istotnego zużycia ciepła i zapotrzebowania na nie. 
Kluczem do wydajnych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest zatem najwyższy 
możliwy udział powietrza w obiegu zamkniętym wentylacji i dobry odzysk ciepła z 
wentylacji. 
 

 

9.1 Systemy wentylacyjne z wykorzystaniem wody 
podgrzewanej ciepłem słonecznym  

 
System odzysku ciepła w procesie rekuperacji najpierw podgrzewa powietrze zewnętrzne za 
pomocą ciepła pozyskanego z powietrza wylotowego. Powietrze z zewnątrz  jest następnie 
doprowadzane do temperatury docelowej pośrednio przez ciepło pozyskane z  kolektorów 
słonecznych oraz, w razie potrzeby, może być dogrzewane przez dodatkowe źródło ciepła. 
 
+ ciepło słoneczne może być przechowywane 

     - zwykle wyższe temperatury niż w przypadku instalacji wykorzystującej powietrze 
 
Wykorzystywane kolektory: 

 
 

 

 
Kolektory płaskie i próżniowe 
 

9.2 Systemy wentylacyjne z wykorzystaniem powietrza 
podgrzewanego ciepłem słonecznym 

 

Jeśli nie ma możliwości wstępnego podgrzania powietrza zewnętrznego za pomocą odzysku 
ciepła, opcjonalnie można zastosować wstępne podgrzewanie słoneczne za pomocą 
kolektorów powietrznych. 
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+ wysoki uzysk ciepła z promieniowania słonecznego i niskie koszty 
+ łatwy do dobudowy w trakcie modernizacji 
- duże przekroje poprzeczne kanałów 
- wyższe koszty magazynowania 

Wykorzystywane kolektory: 
 

 

 

Kolektory powietrzne 

 

Charakterystyka 

+ niski poziom temperatury 
+ wysokie zapotrzebowanie na ciepło, szczególnie przy aktywnym osuszaniu 
- wysoka zależność zapotrzebowania na ciepło od temperatury zewnętrznej, a tym samym   
zmniejszony stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło z energii słonecznej w ciągu całego 
roku 
- wymiennik powietrze-woda wymaga kompensacji temperatury 
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10. Koszty i efektywności instalacji 
 

Ostateczna decyzja o inwestycji jest zazwyczaj podejmowana na podstawie analizy 
ekonomicznej. System pozyskiwania ciepła oparty na instalacji kolektorów słonecznych 
wymaga wyższej inwestycji początkowej, która w czasie eksploatacji pozwala na osiągnięcie 
czegoś więcej niż tylko samej amortyzacji się, tzn. szybko przynosi stosunkowo wysoką 
wewnętrzną stopę zwrotu. 
 

10.1 Pojęcie kosztów "pod klucz" 
 
... odnosi się do całkowitej sumy inwestycji łącznie z kosztami planowania i włączenia instalacji 
kolektorów słonecznych do instalacji przygotowania i rozprowadzania ciepła w procesie 
produkcyjnym. Łączne nakłady inwestycyjne na instalację kolektorów słonecznych 
wykorzystywanej w działalności przemysłowej mogą się nadal znacznie się różnić. 
Szczególnie w przypadku mniejszych instalacji zaleca się analizę porównawczą ofert zarówno 
pod katem realizacji samej inwestycji, jak także pod kątem przyszłych kosztów eksploatacji 
całej instalacji wytwarzającej ciepło. Duże instalacje są bardziej ekonomiczne dzięki efektowi 
skali. W różnych krajach UE co najmniej 45 % kosztów "pod klucz" jest subsydiowanych w 
ramach dostępnych lokalnie instrumentów wsparcia. 
 
Przykładowe koszty instalacji kolektorów słonecznych w krajach UE bez wsparcia 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

10.2 Oszczędności i koszty produkcji ciepła 
 

W przypadku większości generatorów ciepła, koszty produkcji ciepła są w dużej mierze 
spowodowane przez rodzaj wykorzystywanego źródła energii. Inwestycja początkowa w żródło 
ciepła (np. w kocioł na paliwa kopalne) jest zazwyczaj niska w stosunku do kosztów 
eksploatacji w dalszej perspektywie czasu. W przypadku ciepła pozyskiwanego z 
promieniowania słonecznego jest to zupełnie inna sytuacja. Inwestycja początkowa jest 
stosunkowo wysoka, kolektory słoneczne dostarczają następnie ciepło na stałe i w praktyce 
prawie za darmo. W przypadku np. wsparcia w formie dotacji, co jednak nie jest warunkiem 
absolutnie koniecznym i zsumowania wszystkich kosztów poniesionych od momentu instalacji 
systemu opartej na pozyskiwaniu ciepła przy wykorzystaniem kolektorów słonecznych (koszty 
inwestycyjne, eksploatacyjne i konserwacyjne), całkowite koszty takiej instalacji po kilku latach 
amortyzują się i następnie znacznie spadają poniżej całkowitych kosztów generowanych przez 

Instalacja kolektorów 
powietrznych 390 do 550 EUR/m² 

Instalacja kolektorów płaskich 
430 do 610 EUR/m² 

 
Instalacja kolektorów próżniowych 
730 do 975 EUR/m² 
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konwencjonalny system grzewczy. Dlatego bardzo ważna jest rzetelna analiza takiej 
inwestycji, gdzie przy spełnieniu kilku podstawowych warunków, można uzyskać znaczne 
oszczędności na kosztach produkcji. 

 
 
 

Oszczędności wynikające z zastosowania instalacji kolektorów słonecznych są różnicą 
pomiędzy kosztami produkcji ciepła słonecznego a kosztami wynikającymi z produkcji ciepła 
w źródłach konwencjonalnych. Jeżeli uwzględni się stopień sprawności kotła i straty 
dystrybucji ciepła, rzeczywiste koszty produkcji ciepła w systemach konwencjonalnych są 
znacznie wyższe niż rzeczywista cena gazu, węgla lub oleju (zazwyczaj 20-30 %). Procesy 
ogrzewane bezpośrednio energią elektryczną mają zazwyczaj niewiele strat ciepła, ale energia 
elektryczna jest 3 do 5 razy droższa od gazu czy ropy. Koszty produkcji ciepła słonecznego są 
określane na podstawie sumy inwestycji i zysku z niej. Im więcej ciepła z wytwarza się z 
systemu solarnego względnie im bardziej ekonomiczna jest instalacja, tym niższe są koszty 
produkcji ciepła słonecznego. 

 

Na poprzednich stronach, na podstawie przedstawionych diagramów, można oszacować 
określony uzysk ciepła z kolektorów słonecznych dla różnych zastosowań i warunków. 
Dodatkowo, dla danego zastosowania zalecany jest typ kolektora, dla którego konkretne 
koszty "pod klucz" są łatwe do zdefiniowania w oparciu o zawarte w niniejszych wytycznych 
parametry. Za pomocą tak określonych danych oraz przedstawionej tu grafiki można 
oszacować koszty produkcji ciepła słonecznego. 
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Przyjęte warunki brzegowe: 

Czas eksploatacji: 25 lat, sprawność kotła:  80 %, stopa dotacji:   55 %, odsetki 
obliczeniowe 5 %, amortyzacja w ciągu 10 lat, ubezpieczenie i konserwacja 0,75 %/rok 

10.3 Kontrakting czyli sprzedaż ciepła przez firmę 
zewnętrzną 
 

Początkowe koszty inwestycyjne a i wynikający z nich okres zwrotu wynoszący ponad pięć lat 
może być czynnikiem negatywnie wpływającym na podjęcie decyzji o inwestycji w 
pozyskiwanie ciepła energii słonecznej. W tym miejscu pojawia się model biznesowy, gdzie 
inwestor – firma produkcyjna jest firmą zlecającą zaopatrzenie w ciepło i inwestorzy, którzy 
finansują i eksploatują instalacje grzewcze i sprzedają ciepło przedsiębiorstwu produkcyjnemu 
- po niższych cenach niż dotychczasowe koszty pozyskiwania ciepła. Dlatego też firma 
wykorzystuje ciepło bez emisji CO2 bez żadnego ryzyka finansowego. Po upływie 
uzgodnionego okresu umownego, instalacja przechodzi z reguły na własność firmy 
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11. Najważniejsze kroki w procesie 
projektowania 

 

 

 

11.1 Narzędzie do wstępnego projektowania 
 

Projekt systemu kolektorów słonecznych musi uwzględniać wiele warunków brzegowych. 
Narzędzie projektowe umieszczone na stronie www.solare-prozesswärme.info/vorauslegung 
dokonuje wstępnych wyliczeń i podaje oszacowanie wydajności - wszystko na podstawie kilku 
danych wejściowych. Narzędzie jest dostępne w dwóch wersjach językowych: wersji 
niemieckiej i angielskiej. 
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Narzędzie to umożliwia szybkie wstępne projektowanie układu kolektorów słonecznych w celu 
zapewnienia ciepła z promieniowania słonecznego dla przebiegu procesu produkcyjnego lub 
usługowego. Po wprowadzeniu najważniejszych parametrów oblicza się powierzchnię 
kolektorów słonecznych i objętość magazynu ciepła, które są potrzebne do pokrycia letniego 
zapotrzebowania na ciepło odbiorników ciepła zasilanych energią słoneczną. Ponadto 
obliczana jest roczna stopa wykorzystania i uzysk ciepła z instalacji kolektorów słonecznych. 

 

 

 

 

Poniżej pokazany jest zrzut z ekranu strony www zawierającej narzędzie kalkulacyjne dla 
instalacji kolektorów słonecznych po przetłumaczeniu na j.polski. 
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Obliczona wielkość reprezentuje wyważoną górną granicę dla powierzchni kolektorów 
słonecznych i objętości magazynu ciepła. Przekroczenie obliczonej powierzchni kolektorów 
zwykle prowadzi do nadwyżek uzysku energii słonecznej w lecie, co zwykle pogarsza 
efektywność ekonomiczną koncepcji instalacji. 

Mniejsza powierzchnia kolektorów niż wyliczona powierzchnia może spowodować pewne 
niedoszacowanie instalacji, co może mieć także pozytywny wpływ na określony uzysk ciepła 
z instalacji kolektorów słonecznych w zależności od zadanego poziomu temperatury. 

Metodologia wstępnego projektowania i wszystkie istotne parametry są szczegółowo opisane 
w różnych dostępnych w językach angielskim i niemieckim opracowaniach do wstępnego 
planowania instalacji ciepła procesowego zasilanych ciepłem z energii słonecznej. 

Dane wprowadzone w tym formularzu przez użytkownika są używane wyłącznie do celów 
obliczeniowych i nie są przechowywane, przesyłane ani w inny sposób wykorzystywane. 

 
11.2 Wytyczne VDI 3988 
 

W szeregi krajów europejskich są dostępne i od kilku lat stosowane wytyczne dotyczące 
projektowania i budowy instalacji kolektorów słonecznych do pozyskiwania ciepła do procesów 
produkcyjnych i usługowych, jak także do celu ogrzewania pomieszczeń. 

Przykładem takich wytycznych jest niemiecka VDI 2988. Wytyczna VDI 2988  "Ciepło 
procesowe z instalacji kolektorów słonecznych " jest oparta na strukturze HOAI i zawiera 
wskazówki dotyczące wszystkich etapów projektowania. To sprawia, że jest to narzędzie do 
każdego procesu projektowania systemu grzewczego wykorzystującego energie słoneczną. 
Dzięki różnym formularzom kontrolnym i przykładom jej zastosowanie jest bardzo intuicyjne. 
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12. Przykładowe instalacje kolektorów 
słonecznych dla wytwarzania ciepła 
procesowego w przemyśle 

 

Systemy te mają zastosowanie na całym świecie. Naturalnie bardzo dobrze nadają się do 
regionów o wyższym nasłonecznieniu, chociaż istnieją już systemy zainstalowane w 
chłodniejszym klimacie, np. w Europie i Stanach Zjednoczonych. W chłodniejszych klimatach, 
gdzie zwykle koszty energii są wyższe, systemy te są bardziej konkurencyjne. Na przykład 
spośród 155 systemów wykorzystujących ciepło słoneczne w procesach przemysłowych w 
2015 roku 56 znajdowało się w środkowej Europie, m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, 
Szwajcaria, Austria, Szwecja, Słowenia, Chorwacja, gdzie działają z powodzeniem skutecznie 
ograniczając koszty wytwarzania ciepła dla procesów produkcyjnych i usługowych. 
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13. Przykładowe źródła informacji do 
doboru i projektowania przemysłowych 
instalacji zasilanych przez ciepło z 
promieniowania słonecznego 

 

Portal informacyjny dotyczący ciepła procesowego z kolektorów 
słonecznych 

Strona internetowa neutralna dla producentów oferuje podstawowe informacje 
dla osób chcących zapoznać się z tematem. Dzięki wdrożonemu narzędziu do 
wstępnego projektowania właściwie każdy może zaprojektować instalację 
grzewczą dla procesów produkcyjnych wykorzystująca ciepło słoneczne . 
Instalacje referencyjne stanowią dobre argumenty dla decydentów. 
www.solare-prozesswärme.info 

 
 

BINE Informacje dotyczące tematu "Ciepło procesowe z instalacji 
kolektorów słonecznych” 

Ta obszerna publikacja podsumowuje aktualny stan wiedzy w zakresie badań 
i zastosowań, a także oferuje bardziej dogłębną wiedzę o przemysłowych 
radiatorach i odpowiadających im możliwościach integracji ciepła 
słonecznego. 

 
 

SolFood, wytyczne dotyczące wstępnego planowania 

Przy projektowaniu systemów kolektorów słonecznych należy wziąć pod 
uwagę wiele warunków brzegowych. Dla wytycznych opracowano ogólnie 
obowiązującą metodologię projektowania, która została wykorzystana 
zarówno odnośnie narzędzia wstępnego projektowania, jak i w VDI 3988. 
Nadaje się do wstępnego wymiarowania w kontekście wstępnego 
planowania dla wszystkich obszarów zastosowań. 
www.solfood.de 

 
 

Wiki Efficiency Finder 

Wiki podsumowuje informacje na temat konkretnych procesów i sektorów 
przemysłowych projektów badawczych z całej Europy. Informacje są 
uporządkowane według branż i procesów. 
http://wiki.zero-emissions.at 

 
 

EnPro, Wytyczne dotyczące odnawialnego ciepła procesowego 

Kolektory słoneczne mogą zapewnić dobrą efektywność  tylko latem. 
Dlaczego więc nie połączyć systemów z pompą ciepła i zapewnić jeszcze 
więcej ciepła odnawialnego? Ten przewodnik stanowi dobre wprowadzenie. 
www.bit.ly/EnPro-Leitfaden 
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VDI 3988 ciepło procesowe z instalacji kolektorów słonecznych 

Niniejsze wytyczne określają kryteria planowania i projektowania, 
jak również wyboru technologii systemu i komponentów. Jako 
uzupełnienie do VDI 6002 jest to szczególnie przydatne  
narzędzie dla projektantów i użytkowników. 

 
 
 

Narzędzie do wstępnego projektowania  online - w ciągu 5 minut do 
instalacji kolektorów słonecznych 

Za pomocą tego narzędzia można zwymiarować swój system 
kolektorów słonecznych i obliczyć wstępny uzysk ciepła na podstawie 
samej lokalizacji, poziomu temperatury i  zapotrzebowania na ciepło w 
lecie. 
www.solare-prozesswärme.info/vorauslegung 

 
 
 

Webinar - Solarne ciepło procesowe 

Godzinny, szybki kurs dotyczący ciepła procesowego 
pozyskiwanego z kolektorów słonecznych. Prezentacja i wideo są 
dostępne za darmo.  
www.mittelstand-energiewende.de/webinare/ 

 
 
 

Przydatne linki 

www.ship-plants.info  
www.deutschland-machts-effizient.de  
www.bafa.de 
www.kfw.de 

 


