
Program:

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 
budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki

- Czysta Energia, Przyja źni Środowisku” - Czysta Energia, Przyja źni Środowisku” 



ELEMENTY ZESTAWU SOLARNEGO

Co wchodzi w skład zestawu?Co wchodzi w skład zestawu?

�kolektory słoneczne,
�zbiornik solarny,
�grupa pompowa wraz ze sterownikiem,
�naczynia wzbiorcze.

�Osprz ęt dodatkowy
�rury do instalacji solarnych - łączące kolektor ze zbiornikiem, �rury do instalacji solarnych - łączące kolektor ze zbiornikiem, 
�łapy montażowe/konstrukcje wsporcze na dachu (w zależności 
od dachu i jego pokrycia) lub elewacji budynku,
�armatura montażowa,
�płyn solarny.



SCHEMAT DZIAŁANIA



SPOSOBY MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK:

Do każdego rodzaju powierzchni wykorzystywana jest inna tech nika monta żu.

Kolektory b ędą montowane na dachach (oprócz pokry ć z eternitu), 
oraz elewacjach ( ścianach) budynków.

Monta że kolektorów na gruncie nie b ędą realizowane!



KOLEKTORY SŁONECZNE montowane w ramach Projektu

POLSKI producent ENSOL
Kolektory ES 2V/2,65S 
AL-CU

Wymiary kolektora

Długość – 2356 mm
Szerokość – 1120 mm

Waga – 49 kg 



MONTAŻ NA DACHU SKOŚNYM O KĄCIE ≥ 30⁰

Wymagane ok. 2560 mm wysoko ści 
i ok. 1320 mm szeroko ści na pierwszy 
kolektor + 1220 mm szeroko ści na ka żdy 
nast ępny kolektor. 
W przypadku monta żu kolektorów na 
dachu pochyłym minimalna odległo ść dachu pochyłym minimalna odległo ść 
kolektorów od kraw ędzi dachu wynosi 1m. 

Szeroko ść na 2 kolektory – 2540 mm
Szeroko ść na 3 kolektory – 3760 mm 



PRZYKŁADY MONTAŻU NA DACHU SKOŚNYM



PRZYKŁADY MONTAŻ NA DACHU SKOŚNYM



MONTAŻ NA DACHU PŁASKIM

Ilość 
Kolektorów      Trójkątów      Rozstaw trójkątów [m] 

2 3 1,070 

3 4 1,120 

Odległość między zewnętrzną 
stroną stopy przedniej 
a zewnętrzną stroną stopy 
tylnej wynosi 1600 mm   



PRZYKŁADY MONTAŻU NA DACHU PŁASKIM



PRZYKŁADY MONTAŻU NA ELEWACJI



PRZYKŁADY MONTAŻU NA ELEWACJI



MONTAŻ NA ELEWACJI

Ilość 
Kolektorów      Trójkątów      Rozstaw trójkątów [m] 

2 3 0,955 

3 5 1,005 

Odległość między 
zewnętrzną stroną 
stopy górnej a zewnętrzną 
stroną stopy dolnej
wynosi  2055 mm   



MONTAŻ NA GRUNCIE – NIE BĘDZIE WYKONYWANY!!!



ZBIORNIK SOLARNY – ZASOBNIK C.W.U.
montowany w ramach Projektu

GALMET TYP SGW(S)B TOWER BIWAL 300 L

L - wysoko ść 1480 mm
D - zewnętrzna średnica zbiornika 670 mm
płaszcz ochronny skay
waga netto 133 kgwaga netto 133 kg



KOTŁOWNIA – przykłady realizacji



HARMONOGRAM PRAC

1. Rozpocz ęcie prac zwi ązanych z monta żem 
kolektorów słonecznych na budynkach 
mieszkalnych od 01.12.2017 r.

2. W pierwszej kolejno ści montowane s ą 
instalacje u U żytkowników, którzy opłacili 
zgodnie z umow ą z Gmina Ryki opłat ę.

3. Każdy Użytkownik projektu b ędzie 
informowany z tygodniowym wyprzedzeniem informowany z tygodniowym wyprzedzeniem 
o przyst ąpieniu do monta żu instalacji.

4. Ekipa instalacyjna podczas umówienia 
monta żu, będzie chciała uzyska ć informacj ę 
czy prace, których zrobienie le ży po stronie 
Użytkownika zostały wykonane.



ZAKRES PRAC Właściciela budynku mieszkalnego

Zakres prac:

1. Wykonanie prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i 
możliwości montażu urządzeń solarnych, itp.).

2. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu 
instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie 
posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod podgrzewacz 
ciepłej wody użytkowej, dodatkowych konstrukcji w przypadku 
montażu kolektorów np. przy balustradzie balkonowej, itp.).

3. Wykonanie prac przygotowawczych (np. demontaż istniejącego 
zasobnika ciepłej wody).

4. Wykonanie podłączenia zimnej wody do zasobnika c.w.u. w 
przypadku, kiedy nie ma doprowadzonej zimnej wody do 
pomieszczenia, gdzie zamontowany będzie zasobnik c.w.u.



ZAKRES PRAC Właściciela budynku mieszkalnego

5. Wykonanie podłączenia ciepłej wody między zasobnikiem a 
instalacją w przypadku, kiedy nie ma podłączenia ciepłej wody 
w pomieszczeniu, gdzie zamontowany będzie zasobnik c.w.u.

6. Wykonanie podłączenia górnej wężownicy zasobnika do 
źródła ciepła (np. do pieca).

7. Wykonanie podłączenia cyrkulacji c.w.u. (jeżeli występuje) 
do podgrzewacza c.w.u. 

8. Zapewnienie dodatniej temperatury w pomieszczeniu, gdzie 
posadowiony zostanie zasobnik.

9. Zakup i podłączenie grzałki elektrycznej do zasobnika c.w.u. 
jako dodatkowego (trzeciego) źródła ciepła.



ZAKRES PRAC Właściciela budynku mieszkalnego

10. Wykonanie opinii mistrza kominiarskiego w sprawie 
możliwości wykorzystania nieużywanych przewodów 
wentylacyjnych lub spalinowych do poprowadzenia nimi rur
solarnych.

11. Wykonanie instalacji elektrycznej - zgodnie z poniższymi 
wytycznymi branży elektrycznej:

Zaleca się, aby urządzenia instalacji solarnej wymagające 
zasilania podłączone były do gniazda elektrycznego 230V 
objętego ochroną dodatkową przed dotykiem pośrednim
zrealizowaną za pomocą samoczynnego wyłączenia 
zasilania z wykorzystaniem urządzeń ochronnych 
(wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych). 



ZAKRES PRAC Właściciela budynku mieszkalnego

W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w układzie 
TN-C, dla której nie ma możliwości zastosowania 
wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych 
zaleca się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 
230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie go wyłącznikiem
przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.

W pomieszczeniu, w którym będzie montowana grupa
pompowo-sterownicza, właściciel powinien przygotować 
gniazdko elektryczne z uziemieniem. Obwód zasilający 
powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem klasy B10 
(zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 10A).



ZAKRES PRAC Wykonawcy

Zakres prac:

1.  Montaż kolektorów słonecznych.
2.  Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.
3.  Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji                 

zimnej wody.
4.  Montaż reduktora ciśnienia.
5.  Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) 

wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-
bezpieczeństwa).

6.  Podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem 
antyoparzeniowym.

7.  Montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u
8.  Wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z 

podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza  
c.w.u.) i jej ocieplenie.

9. Montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.
10.Montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu  

LAN.



ZAKRES PRAC Wykonawcy

11. Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego.
12. Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.
13. Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.
14. Uruchomienie instalacji solarnej.
15. Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków,

elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego
po przejściach przewodów.

16. Przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu16. Przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu
protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, 
co było przedmiotem szkolenia.

17. Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi.



Co zrobić z istniejącym podgrzewaczem (bojlerem)?

WADY ROZWIĄZANIA:
• Pozostawienie starego zbiornika w układzie CWU
• Używanie każdego ze zbiorników przez  ok ½ roku
• Mnożenie się bakterii Legionella (groźne powikłania chorobowe)

Zalecamy demontaż istniejących zbiorników c.w.u. („bojlerów”) –
zbiornik solarny będzie pełnił taką samą rolę.



Co zrobić z istniejącym podgrzewaczem (bojlerem)?

Zalecamy demontaż istniejących zbiorników c.w.u. („bojlerów”) –
zbiornik solarny będzie pełnił taką samą rolę.



PODSUMOWANIE

� Warto zaufa ć wykonawcy !!!
� Warto słucha ć rad wykonawcy !!!
� Warto współpracowa ć w wykonawc ą przy monta żu – dobrze 
zamontowany zestaw,

Wiemy dokładnie, jak zrealizowa ć każde zadanie !!!� Wiemy dokładnie, jak zrealizowa ć każde zadanie !!!



ZAKRES I CENY PRAC DODATKOWYCH

1. Podł ączenie górnej w ężownicy wraz z instalacj ą pompy obiegowej  
ładuj ącej górn ą wężownic ę:
� � 600 zł brutto (pompa elektroniczna) kompatybilna z układem solarnym –

w tej cenie jest także demontaż istniejącego zbiornika c.w.u. („bojlera”)

2. Podł ączenie górnej w ężownicy bez pompy lub z wykorzystaniem 
pompy istniej ącej:
� � 300 zł brutto w cenę wliczone są rurociągi oraz izolacja

3. Zakup oraz instalacja grzałki elektrycznej:3. Zakup oraz instalacja grzałki elektrycznej:
� � 200 zł brutto – grzałka o mocy 2 kW przystosowana do pracy z 
zabezpieczeniem zbiornika (anodą tytanową)

4. Wykonanie uziemionej instalacji elektrycznej zgodnej z przepisami: 
� � 300 zł brutto wykonanie uziemienia instalacji przy pomocy szpilki   

uziemiającej



DZIĘKUJEMY  ZA  UWAG Ę

KOORDYNATORZY PROJEKTU:KOORDYNATORZY PROJEKTU:

MACIEJ KOSTRZEWSKI      662 091 148, MACIEJ KOSTRZEWSKI      662 091 148, m.kostrzewski@ozeteam.plm.kostrzewski@ozeteam.pl
KONRAD ŁOPACIUK            606 828 389, KONRAD ŁOPACIUK            606 828 389, k.lopaciuk@ozeteam.plk.lopaciuk@ozeteam.pl


