
Využití obnovitelných zdrojů
energie k ohřevu vody v 
bytových domech na příkladu 
plošných zařízení
instalovaných na objektech 
bytového družstva 
Nowoczesna v polské Ratiboři.
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MEZINÁRODNÍ VELETRH 
OBNOVITELNÉ ENERGIE





- velký odběr tepla,
- velká plocha střechy,
- vysoké fixní PEC poplatky 
- snižování emise plynů
- montáž ve stávajících rozvodných 
nebo schodišťových šachtách 
- havarijní zdroj PEC za nepříznivých 
podmínek - roční úspory až 40%
- montáž velkoplošných kolektorů
- možnosti spolufinancování z 
Vojvodského fondu pro ochranu 
životního prostředí a vodohospodářství

BYTOVÉ DOMY - IDEÁLNÍ MÍSTO PRO MONTÁŽ
KOLEKTORŮ:

IDEÁLNÍ MÍSTO PRO 
MONTÁŽ SOLÁRNÍCH 

KOLEKTORŮ



EMISE PLYNŮ

Díky instalaci solárních kolektorů na objektu 
bytového družstva v Ratiboři dochází k násl. 

průměrnému ročnímu snížení emisí;

oxidy síry (SOx/SO2) = cca 78 kg/rok

oxidy dusíku (NOx/NO2) = cca 16 kg/rok

oxid uhelnatý (CO) = cca 49 kg/rok

oxid uhličitý (CO2) = 10 tun/rok

polétavý prach celkem (TSP) = 10 kg/rok



PROPOJENÍ TŘÍ ZDROJŮ TEPLA



Přednosti kolektoru DIS 50:

Rozměry kolektoru: 2356 x 2200 x 85 [mm]
Plocha kolektoru: 5,23 m2
Optická účinnost: 82,1%
Hydraulický systém: měděný zvlněný
Přípojka: Cu trubka Ø 28
Tloušťka skla: 4 mm 
Možnost seskupování do 50 m2

SOLÁRNÍ KOLEKTOR DIS 50



KOMPONENTY ROZVODU OZE



SCHÉMA INSTALACE NA OBJEKTU 
BYT. DRUŽSTVA NOWOCZESNA



SYSTÉM SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ



TEPELNÝ UZEL 



MONTÁŽ
KOLEKTORŮ A TEPELNÝCH 

ČERPADEL NA STŘECHÁCH BUDOV









MONITORING ZAŘÍZENÍ



PROČ JE VHODNÉ POUŽÍT MONITORING?



PROČ SE VYPLATÍ POUŽITÍ MONITORINGU?



PROČ SE VYPLATÍ POUŽITÍ MONITORINGU?



Shrnutí
Díky snaze bytového družstva Nowoczesna v Ratiboři snížit náklady na ohřev 
TUV a díky následnému rozhodnutí o provedení investice došlo k velkému 
zájmu o velkoplošné solární kolektory firmy Ensol ze strany bytových družstev v 
celém Polsku. 
Nejlepším doporučením pro budoucí investory, pořizující solární kolektory v 
bytové výstavbě je to, že v bytovém družstvu Nowoczesna již bylo provedeno 
16 rozvodů, ve výstavbě je 11 a v projektové přípravě dalších 43 rozvodů. Takto 
masivní zavádění rozvodů využívajících OZE na družstevních objektech svědčí o 
vyčíslitelných přínosech plynoucích z jejich použití. 
Průměrné garantované roční úspory díky využití OZE dosahují minimálně 40%. 
Většina již provozovaných zařízení však dosahuje značně vyšších úspor, 
překračujících garantovaných 40 %.
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