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Przede wszystkim należy wybierać dobre 
kolektory słoneczne. Inwestycja w instalację 
kolektorów słonecznych to nie zakup samo-
chodu, który sprzedaje się z reguły po kilku 
latach, a przedsięwzięcie na kilkadziesiąt lat. 
I właśnie tak trzeba podejść do takiej inwe-
stycji. Mając to na uwadze, należy de facto 
urządzenia najlepsze z dostępnych na rynku. 
Dobrze dobrana instalacja z kolektorami 
słonecznymi w polskich warunkach winna 
bezawaryjnie pracować kilkadziesiąt lat 
(oczywiście z założeniem jej serwisowania tj. 
kontroli ciśnienia, stężeń, wymiany czynnika 
solarnego itp.), gwarantując pokrycie zapo-
trzebowania energetycznego do podgrze-
wania c.w.u. na poziomie ok. 60% w skali 
roku. Możliwość wspomagania centralnego 
ogrzewania przez kolektory słoneczne ist-
nieje wyłącznie w szczególnych przypad-
kach, o których winien rzetelnie poinfor-
mować potencjalnego klienta kompetentny 
fachowiec.
W dobie gdy na rynku pojawiła się cała 
masa różnych kolektorów, przeciętny inwe-
stor ma nie lada problem co wybrać! 
Najprościej byłoby się zdać na opinię 

fachowca. Niestety ponad 12-letnie 
doświadczenie mówi, że chęć zysku części 
dostawców kolektorów słonecznych nie 
ma nic wspólnego z etyką. Brak obie k tyw-
nych informacji połączony z agresywnymi 
kampaniami reklamowymi pewnej grupy 
produktów powodują, że dość często zdez-
orientowani inwestorzy kupują „rewelacyj-
ne” urządzenia o nieprawdopodobnych 
osiągach – szkoda, że tylko w kwestii marke-
tingowej, a nie technicznej i eksploatacyj-
nej.
Obiektywnie jakość kolektora można jedy-
nie stwierdzić na podstawie certyfikatu 
wydanego przez akredytowane labo-
ratorium, które dokonało badań kolektora 
wg akre dy to wanej metody badań. Jest to 
o tyle istotne, że część „rewelacyjnych” 
parametrów jest potwierdzana niestety 
przez odpowiednie laboratoria, ale wg nie-
akredytowanych metod badawczych, z re - 
guły prowadzonych na różnego rodzaju 
symulatorach niemających odzwierciedle-
nia w panujących w naszym kraju warun-
kach i właśnie takie „papiery” często są 
wykorzystywane w nieuczciwej walce o zdo-
bycie inwestora.
Tak więc decydując się na wybór kolektora, 
winniśmy się opierać o wyniki badań spraw-
nościowych w oparciu o PN-EN 12975-
2:2007. Wyniki zawsze winny być przedsta-
wiane w postaci całego oryginalnego spra-
wozdania, a nie jedynie pojedynczej strony 
lub jakiegoś przepisanego elementu. 
Ideałem byłoby, gdyby dany kolektor sło-
neczny miał również badania jakościowe 
wykonane zgodnie z wyżej cytowaną 
normą. I tu również obowiązuje ta sama 
zasada prezentacji tj. wyłącznie pełne ory-
ginalne sprawozdanie.
Z testu sprawnościowego m.in. otrzymamy 
odpowiedź, jaką sprawność optyczną ma 
dany kolektor, jaki ma współczynnik strat 
liniowych określany jako a1 i strat nielinio-
wych a2. Wartości te są w testach przedsta-
wiane za rów no w odnie sieniu do powierzch-
ni absorbera, jak i apertury. Dobry kole ktor 
sło neczny to taki, który ma sprawność 
optyczną powyżej 80% i możliwie jak najniż-
sze wartości współczynników a1 i a2. Z kolei 
z wyników testu jakościowego dowiemy się, 
jak dany kolektor zda test na odporność 
na wysoką temperaturę (p. 5.3), szok ter-
miczny zewnętrzny (p. 5.5), szok termiczny 
wewnętrzny (p. 5.6), przeciekanie wodą 
desz czową (p. 5.7); odporności na zama-
rzanie (p. 5.8), spadek ciśnienia (p. 6.2.8), 
temperaturę stagnacji (załącznik C normy), 

spadek ciśnienia (p. 6.1.8 oraz załącznik L 
normy), odporność na uderzenie (p. 5.10 
normy, meto da 1). Dobry kolektor poza 
uszkodzeniami wynikającymi z testu 
na zamarzanie (praw fizyki nie da się oszu-
kać), nie powinien wykazywać żadnych 
uszkodzeń.
Ww. parametry odnoszą się do wszystkich 
kolektorów słonecznych cieczowych zarów-
no płaskich, jak i rurowych, często mylnie 
nazywanymi próżniowymi. I tu wychodzi 
ca ła prawda o kolektorach, ich parametrach 
i jakości. Duża część kolektorów nie 
ma wykonanych badań sprawnościowych, 
a tylko nieliczne produkty mają badania 
jakościowe.
Rzeczywista różnica w jakości kolektorów 
wynika właśnie z przeprowadzonych testów. 
I teraz uwaga! O ile dobry kolektor płaski 
pochwalić się może sprawnością powyżej 
80%, a prze ciętnie te wartości oscylują 
na poziomie 75% w odniesieniu do 
powierzchni absorbera, to w większości 
kolektorów rurowych oferowanych 
w Polsce wartość ta nie przekracza warto-
ści 30%. Biorąc pod uwagę, że większość 
kolektorów rurowych nie ma (lub są nie 
ujawniane) badań jakościowych, otrzymu-
jemy oczywistą odpowiedź. Najlepszym 
technicznie i energetycznie jest płaski 
kolektor słoneczny, wykonany z dobrych 
jakościowo materiałów.
W Polsce jest kilku producentów kolekto-
rów słonecznych. Bez wyjątku wszyscy 
produkują kolektory płaskie. Ewentualne 
kolektory rurowe firmowane przez rodzi-
mych producentów to przeważnie pro-
dukty składane z importowanych elemen-
tów najczęściej pochodzących z Chin! 
Problem ten niestety dotyczy również 
większości europejskich producentów.

 Rurowy czy płaski? Czym kie-
rować się podczas wyboru 
kolektora słonecznego?

Rynek kolektorów 
słonecznych – ankieta 
rynkowa
1.  Szacuję,  że  roczna  sprzedaż  oscyluje 
na  poziomie  około  50  000  m2  kolektorów 
słonecznych rocznie.
2.  Udział  kolektorów  Neosol  250  to  około 
2-3% rynku.
3.  Rok 2008 to kolejny rok wzrostu sprzedaży 
naszych urządzeń
4.  Energetyka  odnawialna  w  dalszym  ciągu 
będzie  się  dynamicznie  rozwijała,  nie 
ma bowiem odwrotu od tej tendencji


