
Nazwa zadania:Nazwa zadania:

„Montaż kolektorów słonecznych 
i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce”i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce

Inwestor:

Gmina Modliborzyce



KOLEKTORY SŁONECZNE

Instalacje próżniowych kolektorówInstalacje próżniowych kolektorów 
słonecznych wspomagające 
podgrzewanie ciepłej wodypodgrzewanie ciepłej wody 

użytkowej w budynkach 
i k l hmieszkalnych.



NASŁONECZNIENIE
1000 W/m21000 W/m2

750 W/m2

250 W/m2250 W/m2

100 W/m2100 W/m2



PROMIENIOWANIE SŁONECZNE W CIĄGU ROKU
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Promieniowanie bezpośrednie Promieniowanie rozproszone Promieniowanie odbitePromieniowanie bezpośrednie Promieniowanie rozproszone Promieniowanie odbite

WNIOSEK:

Skoro słońce świeci przez cały rok, zestaw solarny będzie także 
działał cały czas. Im więcej słońca tym większe oszczędności!!



RODZAJ KOLEKTORÓW ORAZ WIELKOŚĆ INSTALACJI

Wielkość instalacji dobrano w oparciu o liczbę osób 
k t j h i t l ji d t i dkorzystających z instalacji c.w.u. w gospodarstwie domowym:
1 – 2 osób = bateria 1575 W (szer.=170cm, wys.= 192cm)

zasobnik 200 l (H=144cm, Ø 54cm)
3 4 ób b t i 2100 W ( 223 192 )3 – 4 osób = bateria 2100 W (szer.=223cm, wys.= 192cm)

zasobnik 200 l (H=144cm, Ø 54cm)
5 – 6 osób = bateria 3150 W (szer.=350cm, wys.= 192cm)

zasobnik 300 l (H=130cm Ø 70cm)zasobnik 300 l (H=130cm, Ø 70cm)
7 – i więcej = bateria 4200 W (szer.=450cm, wys.= 192cm)

zasobnik 400 l (H=160cm, Ø 70cm)



ELEMENTY ZESTAWU SOLARNEGO

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

Bateria słonecznaBateria słoneczna,
Zasobnik ciepłej wody użytkowej,
Grupa pompowa wraz ze sterownikiem,
Naczynia wzbiorczeNaczynia wzbiorcze.

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



BUDOWA KOLEKTORA PRÓŻNIOWEGO



SCHEMAT DZIAŁANIA



SPOSOBY MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

UWAGA !!!

Nie montujemy na powierzchniach zawierających azbest .j y p ją y



Dach skośny.



Elewacja.



Dach płaski, uchwyt korekcyjny.



Kotłownia.



KOTŁOWNIA



HARMONOGRAM PRAC

1. Roboty montażowe od grudnia 2017 r.

Szczegółowy harmonogram w rozbiciu na 
miejscowości zostanie opublikowany przez UG.

2.  Termin zakończenia robót: 31.08.2018 r.



ZALECENIA MONTAŻOWE 

Zaleca się:Zaleca się:
1. Wykonać montaż kolektorów słonecznych na 

dachu lub ścianie !!!
(2. Usunąć obecny podgrzewacz wody (straty ciepła , 

bakteria w wodzie stojącej - legionella) !!!
3. Połączenia kolektorów solarnych z zasobnikiem 

wykonać najkrótszą drogą (straty ciepła)!!!
5. Prowadzenie rur solarnych po elewacji budynku 

lub wolnym kanałem wentylacyjnym. y y yj y

Inne uwagi:
1 W kotłowni” powinno być przyłącze wody zimnej i1. W „kotłowni  powinno być przyłącze wody zimnej i 

ciepłej !!!
2. W „kotłowni” powinny być wolne gniazdko 3 

wtykowe z uziemieniem !!!wtykowe z uziemieniem  !!!
3. W „kotłowni” powinno być przygotowane 

utwardzone miejsce na zamontowanie zasobnika 
c.w.u.



ZAKRES PRAC Właściciela budynku mieszkalnego

Zakres prac:

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

2. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu y p y ę y
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 
dk ki d i d d j i j d dprzypadku, 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.w pomieszczeniu, gdzie zamontowany będzie zasobnik c.w.u.

6. Wykonanie podłączenia górnej wężownicy zasobnika do 
źródła ciepła (np. do istniejącego kotła c.o.).p ( p ją g )

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

8. Zapewnienie dodatniej temperatury (+5 st.C) 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 o możliwości wykorzystania 
nieużywanych przewodów wentylacyjnych lub spalinowychnieużywanych przewodów wentylacyjnych lub spalinowych 
do poprowadzenia nimi rur solarnych przez osobę 
uprawnioną.

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 różnicowoprądowychwyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych 
zaleca się wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 
230V w układzie TN-C-S i zabezpieczenie go wyłącznikiem
przeciwprzepięciowym różnicowoprądowym.p p p ę y p ą y
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.1.  Montaż kolektorów słonecznych.
2.  Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.
3.  Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji         

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

wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-g g j ( y
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  
) i j j i l ic.w.u.) i jej ocieplenie.

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

LANLAN.



ZAKRES PRAC Wykonawcy

11. Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego.
12 Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji12. Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.
13. Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.
14. Uruchomienie instalacji solarnej.
15 Uzupełnienie ubytków ścian stropów i podłóg naprawa tynków15. 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.p ą p j g



ZAKRES I CENY PRAC DODATKOWYCH

1. Podłączenie górnej wężownicy wraz z instalacją pompy obiegowej  
ładującej górną wężownicę (w tym demontaż istniejącego bojlera):
- 650 zł brutto (pompa elektroniczna) kompatybilna z układem solarnym

2. Podłączenie górnej wężownicy bez pompy lub z wykorzystaniem 
pompy istniejącej (w tym demontaż istniejącego bojlera): 

330 zł brutto w cenę wliczone są rurociągi oraz izolacja- 330 zł brutto w cenę wliczone są rurociągi oraz izolacja

3. Zakup oraz instalacja grzałki elektrycznej:
250 zł brutto grzałka o mocy 2 kW przystosowana do pracy z- 250 zł brutto – grzałka o mocy 2 kW przystosowana do pracy z 

zabezpieczeniem zbiornika (anodą tytanową)

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

uziemiającej



KOTŁY C.O.

Wymiana źródła ciepła na kociołWymiana źródła ciepła na kocioł 
grzewczy c.o. + c.w.u. 

wykorzystujący biomasęwykorzystujący biomasę.



RODZAJ KOTŁÓW

- Kocioł na pellet, moc nominalna 20 kW
- Kocioł na pellet moc nominalna 24 kWKocioł na pellet, moc nominalna 24 kW
- Kocioł zagazowujący drewno, moc nominalna 25 kW



RODZAJ KOTŁÓW

K tł ll t H i t h ikKotły na pellet - Heiztechnik

- Kocioł klasy 5
- Modulowany palnik pelletowy.
- Samoczynne rozpalanie paliwa 

grzałką ceramiczną.
- Zasobnik na paliwo 100 kg 

z automatycznym podajnikiem.
- Czopuch usytuowany w tylnej 

ścianie kotła.
- Izolacja zewnętrzna 

i j t t i łograniczająca straty ciepła.

Wymiary (takie same dla kotła 20kW i 24kW): y y ( )
Kotła: 
- wysokość - 140 cm 
- szerokość - 49 cm

Zasobnika na paliwo: 
- wysokość - 135 cm 
- szerokość - 63 cmszerokość 49 cm

- głębokość - 85 cm
- wysokość (do osi) czopucha - 123 cm 

szerokość 63 cm
- głębokość - 85 cm



RODZAJ KOTŁÓW
Kotły zgazowujące drewno - ATMOSKotły zgazowujące drewno ATMOS

- Kocioł klasy 5
- Spalanie gazów powstałych w trakcie termicznego rozkładu drewna.
- Komora składowania drewna umożliwiająca załadunek kawałków 

o długości 500 mm.
- Instalacja kotłowa z buforem ciepła 1000l:

- wymiary bufora z izolacją (H=207 cm Ø 99 cm)wymiary bufora z izolacją (H=207 cm, Ø 99 cm)
- wymiary bufora bez izolacji (H=202 cm, Ø 79 cm)

Wymiary kotła: wysokość – 118,5 cm, szerokość – 67,5 cm, głębokość - 96 cm,
wysokość (do osi) czopucha – 87,4 cm 



WYMAGANIA MONTAŻOWE

Układ odprowadzania spalin:Układ odprowadzania spalin:
- Średnica kanału min. 150 mm.
- Min. wysokość 7 m.

Wentylacja kotłowni – obowiązkowa!!! – bez 
niej nie nastąpi montaż kotła!!!:
N iNawiew
- Otwór nie mniejszy niż 200 cm2
- Kanał nawiewny Z-towy (np. sprowadzony rurą PCV 

Ø16cm na wysokość 20-30 cm od posadzki kotłowni)
Wywiew
- Otwór minimum 14 x14 cm
- Usytuowanie pod sufitem kotłowni.

Instalacja elektryczna:
2 i d l kt 230V b i ł iki- 2 x gniazdo elektryczne 230V, zabezpieczone wyłącznikiem 
różnicowoprądowym

Powierzchnia umożliwiająca dojście i montażPowierzchnia umożliwiająca dojście i montaż 
urządzeń.



DZIĘKUJEMY  ZA  UWAGĘ

Koordynator projektu:Koordynator projektu:

Michał CzuryłoMichał Czuryło
teltel. . 570 288 788570 288 788


