
ENERGIA
SŁONECZNA

KRAKÓW
(woj. małopolskie)

Prawidłowo zaprojektowane instalacje kolektorów słonecznych z wzajemnie dostosowanymi składni-
kami systemu mogą zaoszczędzić ok. 50 do 60% rocznego zużycia energii na podgrzewanie c.w.u.
Poza miesiącami letnimi system solarnego podgrzewania c.w.u. wspomaga się drugim źródłem cie-
pła, np. – jak w poniższym przypadku – kondensacyjnymi niskotemperaturowymi kotłami gazowymi.

MIASTO
Kraków (ponad 740 tys. mieszkańców) jest
miastem wojewódzkim, położonym w doli-
nie Wisły, na południu Polski, w odległości
300 km na południe od Warszawy – stolicy
Polski i 100 km na północ od południowej
granicy kraju. Pierwsze wzmianki o nim po-
chodzą z 965 r.

Kraków posiada dobrze rozwinięty przemysł
i zajmuje pod względem produkcji czwarte
miejsce w kraju (dominuje przemysł hutni-
czy, tytoniowy i farmaceutyczny). Miasto to
także duży ośrodek turystyczny i usługowy,
jeden z najważniejszych ośrodków kultural-
nych i naukowych w kraju, a także między-
narodowy węzeł komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy).

Dane klimatyczne:
Średnia roczna temperatura powietrza: 8,0◦C.
Średnia roczna suma opadów: 706 mm.
Ilość dni słonecznych w roku: 70 (1 702 godziny nasłonecznienia).

TŁO PROJEKTU
Mniej więcej jedna trzecia całego zużycia energii w Polsce
przypada na ogrzewanie budynków. Dlatego oszczędne
systemy grzewcze mogą to zużycie znacznie zredukować,
przyczyniając się tym samym do poszanowania zasobów
naturalnych i ochrony atmosfery ziemskiej.

Znaczny potencjał oszczędności tkwi w podgrzewaniu
c.w.u. Tak więc kolektory słoneczne stanowią w naszych
szerokościach geograficznych, zwłaszcza w miesiącach
letnich, najbardziej interesującą alternatywę w stosunku
do innych źródeł energii. Zapotrzebowanie energii na pod-
grzewanie c.w.u. jest prawie niezmienne i niezależne
od pory roku. A właśnie w miesiącach letnich występuje
zgodność w czasie między zapotrzebowaniem na ener-
gię grzewczą a podażą energii słonecznej. Z 8 760 godzin
w roku do dyspozycji mamy od około 1 400 do 1 900 go-
dzin słonecznych.
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OPIS PROJEKTU

W NordicHouse zainstalowano demonstra-
cyjny system ogrzewania z wykorzystaniem
energii słonecznej.
Zapotrzebowanie na ciepło szacuje się
na poziomie 110 MWh/rok, a straty cie-
pła budynku oscylują w granicach 50 kW.
Wartość powyższa wynika ze współczyn-
nika zapotrzebowania na ciepło – 83 W/m2

przy temp. obliczeniowej 20◦C oraz po-
wierzchni budynku 600 m2. Średnie zużycie
ciepłej wody użytkowej oszacowano na po-
ziomie 240 l/dzień, co oznacza, że roczne
zapotrzebowania na energię cieplną wynosi
4,5 MWh/rok.

Zastosowane nowe źródło ciepła stanowią dwa kotły kondensacyjne, pracujące w tzw. ka-
skadzie, typ Vitodens 200 o mocy 44 oraz 60 kW firmy Viessmann. Kotły umieszczone zo-
stały w miejscu starej kotłowni położonej na poddaszu budynku. Średnioroczna sprawność
układu szacowana jest na poziomie 95%.

W ramach modernizacji układu grzewczego zainstalowano 9 kolektorów słonecznych typ
Vitosol 100 firmy Viessmann, o łącznej powierzchni 22,5 m2 i maksymalnej mocy wyjściowej
15 kW. Kolektory umieszczono na południowo-wschodniej połaci dachu (od strony podwórka
budynku NordicHouse).

Ich zadaniem jest wspomaganie systemu grzewczego budynku oraz przygotowanie ciepłej
wody użytkowej. W celu magazynowania ciepła pochodzącego z energii słonecznej zastoso-
wano buforowy zasobnik ciepła o pojemności 500 litrów (typ Vitocell B 100 firmy Viessmann).
Zbiornik znajduje się w kotłowni budynku, a jego pojemność obliczono w taki sposób, by mógł
zmagazynować ciepło uzyskane podczas jednego słonecznego dnia. Ilość energii pocho-
dzącej z instalacji solarnej szacuje się na poziomie 11 MWh/rok (500 kWh/m2 rocznie).

W podpiwniczonej części budynku umieszczono 350-litrowy zbiornik c.w.u. wykonany ze
stali nierdzewnej typ Vitocell-B 300 firmy Viessmann. Zbiornik został podłączony do systemu
gazowo-solarnego, umieszczonego na poddaszu budynku. Stary system ogrzewania wody
użytkowej usunięto, tworząc w ten sposób obszar wykorzystany na Pub Nordycki.

Nowe grzejniki oraz system ogrzewania
podłogowego, zastosowany w piwnicy oraz
na parterze budynku, stanowią niskotempe-
raturowy i bardzo wydajny system grzewczy.
Woda grzewcza dostarczana jest z układu
nowoczesnych pomp elektronicznych, znaj-
dującego się w piwnicy i współpracują-
cego z układem gazowo-solarnym kotłowni.
Wszystkie zastosowane rurociągi są wyko-
nane z miedzi bądź tworzywa sztucznego
typu PEX – charakteryzują się małą pojem-
nością wodną. Rurociągi zostały zaizolo-
wane wysokiej jakości izolacją z tworzywa
sztucznego.
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Energia słoneczna Kraków (woj. małopolskie)

W celu maksymalizacji oszczędności energii cieplnej zainstalowano przy grzejnikach naj-
nowsze, elektroniczne i programowalne głowice termostatyczne firmy Danfoss, a o właściwą
temperaturę pomieszczeń ogrzewanych przez system ogrzewania podłogowego dba bez-
przewodowy układ termostatyczny, także firmy Danfoss. Nowy system zarządzania energią,
wykorzystujący indywidualne sterowanie temperaturą poszczególnych grzejników oraz kom-
pensacyjny system kontroli temperatury zapewniają maksymalną efektywność nowej insta-
lacji grzewczej.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Przewidywane korzy ści
Zainstalowane trzy liczniki ciepła archiwi-
zują zużycie energii cieplnej dla układu
grzewczego i wentylacyjnego, uwzględnia-
jąc oszczędności płynów z systemu solar-
nego. Zużycie gazu (tym samym emi-
sja CO2 i NOx) powinno ulec zmniejszeniu
o około 20–25% w porównaniu do starych
kotłów grzewczych oraz o dodatkowe 10%
po zastosowaniu ogrzewania słonecznego.

WIĘCEJ INFORMACJI

Janusz Kahl
Prezes
NordicHouse Sp. z o.o.
31-008 Kraków, ul. Św. Anny 5
tel. +48 (12) 421 73 80,
fax +48 (12) 421 72 91
e-mail: nh@nordichouse.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez NordicHouse Sp. POLSKA SIE Ć

z o.o. we współpracy z NIRAS POLSKA w ramach projektu
pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów
lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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