
Wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii do 
podgrzewania wody w 
budynkach wielorodzinnych 
na przykładzie instalacji 
wielkopowierzchniowych na 
zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej Nowoczesna w 
Raciborzu.
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MIĘDZYNARODOWE TARGI 
ENERGII ODNAWIALNEJ





- duży rozbiór ciepła,
- duża powierzchnia dachu,
- wysokie opłaty stałe PEC
- obniżenie emisji gazów
- możliwość instalacji w istniejących 
szachtach lub klatkach schodowych
- awaryjnie źródło PEC przy 
niekorzystnych warunkach
- oszczędności roczne do 40%
- możliwość montażu kolektorów 
wielkopowierzchniowych
- możliwość dofinansowania z 
WFOŚiGW

BUDYNKI WIELORODZINNE JAKO IDEALNE 
MIEJSCE DO MONTAŻU KOLEKTORÓW:

IDEALNE MIEJSCE DO 
INSTALACJI 

KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH



EMISJA GAZÓW

Średnio na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Raciborzu dzięki instalacji kolektorów słonecznych, 

redukuje się rocznie emisje  zanieczyszczeń;

tlenki siarki (SOx/SO2) = ok.78 kg/rok

tlenki azotu (NOx/NO2) = ok. 16 kg/rok

tlenek węgla (CO) = ok. 49 kg/rok

dwutlenek węgla (CO2) = 10 ton/rok

pył zawieszony całkowity (TSP) = 10 kg/rok



POŁĄCZENIE TRZECH ŹRÓDEŁ CIEPŁA



Zalety kolektora DIS 50:

Wymiar kolektora: 2356 x 2200 x 85 [mm]
Powierzchnia kolektora: 5,23m2

Sprawność optyczna: 82,1%
System hydrauliczny: miedziany meandryczny
Przyłącze: rura Cu Ø28
Grubość szyby: 4 mm 
Możliwość łączenia w baterię do 50 m2

KOLEKTOR SŁONECZNY DIS 50



CZEŚCI SKŁADOWE INSTALACJI OZE



SCHEMAT INSTALACJI NA BUDYNKU
SM NOWOCZESNA



UKŁAD KOLEKTOR SŁONECZNYCH



WĘZEŁ CIEPLNY



MONTAŻ KOLEKTORÓW I POMP 
CIEPŁA NA DACHACH BUDYNKÓW









MONITORING INSTALACJI



DLACZEGO WARTO ZASTOSOWAĆ
MONITORING?
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Podsumowanie
Dążenie SM „Nowoczesna” w Raciborzu do obniżania kosztów przygotowania 
c.w.u. i i wynikająca z tego decyzja o podjęciu inwestycji spotkały się z dużym 
zainteresowaniem systemem wielkopowierzchniowych kolektorów 
słonecznych firmy Ensol przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w całej 
Polsce. Najlepszą rekomendacją dla przyszłych inwestorów myślących o 
zastosowaniu kolektorów słonecznych w budownictwie wielorodzinnym jest to, 
że w SM „Nowoczesna” zostało już wykonanych 16 instalacji, w trakcie jest 11, 
a projektuje się kolejne 43 instalacje. Tak duże zadanie związane z 
zastosowaniem instalacji OZE na budynkach spółdzielczych świadczy o 
wymiernych korzyściach z ich stosowania. Gwarantowane średnioroczne 
finansowe oszczędności z wykorzystania OZE wynoszą minimum 40%. Biorąc 
jednak pod uwagę wyniki pracujących już instalacji, większość z nich zapewnia 
znacznie większe oszczędności, powyżej gwarantowanych 40%.
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