
Kolektory słoneczne są najczęś-
ciej – spośród innych urządzeń 

wykorzystujących energię odnawial-
ną – stosowane do podgrzewania 
wody użytkowej, wody w basenach, 
a także do wspomagania ogrzewania 
domów.

Badania przeprowadzane w Pol-
sce wykazały, że dzięki zastosowaniu 
kolektorów słonecznych można za-
oszczędzić około 70% energii kon-
wencjonalnej w procesach przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej 
i około 30% w procesach ogrzewania 
pomieszczeń.

Korzyści z montażu kolektorów 
słonecznych, mimo że bardzo wy-
mierne dla użytkownika, wciąż są zbyt 
mało artykułowane. Ich efektywność 
– tj. możliwość podgrzania wody na-
wet do temperatury 95 stopni C – czy-
ni z tych urządzeń wysoko wydajne 
źródło pozyskiwania ciepłej wody. Co 
najważniejsze – de facto działają one 
przez okrągły rok. W okresie zimo-
wym ich efektywność  jest oczywiście 
niższa,  ale i tak zamontowanie np. 4 
kolektorów słonecznych na naszym 
domu zaspokaja  4 - osobowej rodzinie 
wszelkie potrzeby związane z ciepłą 

wodą  w 100% w okresie od  marca 
do końca października.

Warto – zastanawiając się nad 
wyposażeniem domu w kolekto-
ry słoneczne – pamiętać o jednej 
zasadzie: ceny wszystkich standar-
dowych źródeł energii rosną i będą 
rosły. W przypadku wykorzystania 
energii słonecznej zawsze będą one 
stałe. Zatem wydatki na ten cel są 
absolutnie przewidywalne i pod peł-
ną kontrolą.

Wykorzystywanie systemów so-
larnych  jest doskonałym rozwiąza-
niem m.in. w przypadku gospodarstw 

oddalonych od innych źródeł energii. 
Kolektory nie sprawiają żadnych 
kłopotów związanych z ich użyt-
kowaniem – raz zamontowane nie 
wymagają praktycznie żadnej kon-
serwacji, należy jednak pamiętać, iż 
utrzymywanie ich w czystości sprzyja 
ich prawidłowemu użytkowaniu i 
osiągnięciu jak najlepszych efektów.

Jak wygląda sprawa dofinansowa-
nia instalacji solarnej z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska? 
Wystarczy w jednym z 6 banków 
współpracujących z NFOŚiGW zło-
żyć wniosek o udzielenie kredytu na 
zakup i montaż instalacji solarnej 

oraz o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 
45% kapitału kredytu.  Gwarancja 
zwrotu ww. kwoty jest pewna. Zadba 
o to bank, udzielający kredytu. 

Energia może być tania
Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania  wody użytkowej albo 
do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych od-
biorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe  dofinansowywany jest dotacją Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu odzyskać można 45% kosztów po-
niesionych na założenie instalacji i kolektorów słonecznych w Twoim domu. 

Pomocy w zaprojektowaniu 
i realizacji systemu solarnego 
w Twoim domu oraz przyzna-

niu kredytu z dofinansowa-
niem z  NFOŚiGW udziela firma:

POWER TEAM
Leszno, ul. Kościelna 12

tel. 65 529 70 60
www.powerteam.org.pl


