


Jak działa technologia Heat Pipe? 

Rura szklana 

 Powłoka absorpcyjna 

Próżnia       

(najlepszy izolator) 

Ciepłowód 

Miedziana rurka 

cieplna 

Glikol  (substancja o 

niskiej temp. 

wrzenia) 

Gorąca para 

przemieszczająca 

się do ciepłowodu 



Absorbcja promieni słonecznych 

    Kolektor próżniowy Heat Pipe     Kolektor płaski 
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2 2 

3 3 
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    Kolektor próżniowy Heat Pipe 
    Kolektor płaski 

Odporność na uszkodzenia 



Całoroczne systemy solarne 

Kolektory EKOTEC serii SP – JX 

dedykowane są wszystkim tym Klientom, 

którzy przez cały rok chcą 

wykorzystywać energię promieni 

słonecznych do ogrzewania wody 

użytkowej. Jest to możliwe dzięki 

zastosowaniu w układzie jako 

wymiennika ciepła glikolu, który jest 

odporny na niskie temperatury. Ciecz 

ogrzewana jest w magistrali, do której 

podłączone są rury próżniowe, a 

następnie dzięki grupie pompowej, 

transportowana do wężownicy zasobnika 

gdzie nagrzewa wodę. 



Jak działa taki system solarny? 

Panel słoneczny 

Pompa 

Panel sterujący 

Grzałka elektryczna 

Czujnik 

temperatury 2       Magnetyzer 

Zawór 

bezpieczeństwa 

Czujnik 

temperatury 1 Czujnik 

temperatury 3 

WYJŚCIE 

woda ciepła 

WEJŚCIE 

woda zimna 



Ile taki system kosztuje? 

 4  

 5 - 6 

 2 - 3 

ilość 

domowników 

pojemność 

zasobnika 

ilość rur w 

kolektorze 

cena 

zestawu 

1. 200 litrów         

 

1. 300 litrów        

2. 300 litrów 

30 rur próżniowych 

 

6796 PLN 

 

30 rur próżniowych 

45 rur próżniowych 

 

6996 PLN 

8495 PLN 

 1. 400 litrów 

2. 500 litrów         

 

45 rur próżniowych 

60 rur próżniowych 

 

8795 PLN 

11394 PLN 

 

 7  1. 500 litrów         

 

75 rur próżniowych 

 

 12893 PLN 

 



Przykładowe instalacje 

pojemność 

zasobnika 

cena 

zestawu 



Przykładowe instalacje 

pojemność 

zasobnika 

cena 

zestawu 



Przykładowe instalacje 

pojemność 

zasobnika 

cena 

zestawu 



Sezonowe systemy solarne 

Sezonowy kolektor słoneczny to 

praktycznie tradycyjny kolektor 

próżniowy z wbudowanym zasobnikiem 

wodnym. Różnica polega na 

bezpośrednim grzaniu wody, a nie jak w 

przypadku kolektorów całorocznych 

czynnika grzewczego. Ważną zaletą 

kolektora typu INT jest możliwość 

podłączenia szeregowego. Sezonowe 

kolektory słoneczne charakteryzują się 

najwyższą wydajnością w okresie od 

kwietnia do października. W okresie 

zimowym należy spuścić wodę z 

zasobnika. 

 

 



Jak działa taki system solarny? 

Rurka szklana 

Heat Pipe 

Ciepłowód 

Izolacja 

Zasobnik 



Ile taki system kosztuje? 

 4  

 2 - 3 

pojemność 

zasobnika 

ilość rur w 

kolektorze 

cena 

zestawu 

1. 270 litrów         30 rur próżniowych 

 

 3799 PLN 

1. 135 litrów         

 

15 rur próżniowych 

 

 2099 PLN 

 

ilość 

domowników 

 4 
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zestawu 



3 kroki do dofinansowania 

 4  

              1 

              2 

              3 

Umowa z instalatorem, wybór banku, wnioski, 

certyfikaty, projekt, reszta dokumentów 

Złożenie wniosków i dokumentów w banku, 

oczekiwanie na odpowiedź banku i funduszu 

Informacja zwrotna z banku, realizacja 

inwestycji 



Certyfikat Solar Keymark 




