
ENERGIA
SŁONECZNA

WYSZKÓW
(woj. mazowieckie)

Możliwości zastosowania kolektorów cieczowych i powietrznych w Polsce są duże, pomimo że wa-
runki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego
w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy
sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września. Instalacja w Kamieńczyku to
doskonały przykład instalacji sezonowej.

GMINA
Wyszków jest stolicą gminy i powiatu wy-
szkowskiego. Gminę zamieszkuje ponad
37 tys. mieszkańców, powierzchnia gminy
wynosi 165,6 km2. Misto jest malow-
niczo położone na skarpie nadbużańskiej
w sąsiedztwie Puszczy Białej w odległości
ok. 50 km od Warszawy.

Miasto i jego okolice, ze względu na ko-
rzystne położenie i rozwiniętą infrastruk-
turę, świetnie nadają się do inwestowania.

Dane klimatyczne:
Pod względem klimatycznym obszar gminy
należy do regionu Krainy Wielkich Dolin.
Panuje tu typowy klimat kontynentalny, charakteryzujący się dużą amplitudą średnich rocz-
nych temperatur, szybkimi przejściami pór roku. Średnia roczna temperatura to ok. 8,3◦C,
średnie roczne opady: 550–600 mm, czas zalegania pokrywy śnieżnej: 80–87 dni.

TŁO PROJEKTU
Instalacja w Kamieńczyku (gmina
Wyszków) to doskonały przykład in-
stalacji sezonowej. Domek letniskowy
jest wykorzystywany jedynie latem –
czyli wtedy kiedy instalacja jest w sta-
nie przygotować ciepłą wodę prak-
tycznie za darmo.
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Energia słoneczna Wyszków (woj. mazowieckie)

OPIS PROJEKTU

Zainstalowany w domku letniskowym system solarny składa się z jednego kolektora słonecz-
nego PE 200S K, zbiornika ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 litrów PE150 1WG,
zespołu pompowego i solarnego regulatora temperatury. Zbiornik wyposażony jest w jedną
wężownicę spiralną i grzałkę elektryczną 1500 W.

Kolektor słoneczny zamontowano na stelażu przestrzennym, pod kątem 35 stopni do po-
ziomu, na dachu drewnianego domku letniskowego. Ogrzany w kolektorach czynnik roboczy
dostarcza ciepła wodzie użytkowej w zbiorniku c.w.u., zamontowanym w łazience, wewnątrz
domku.

W domkach letniskowych, ze względu na sezonowe użytkowanie, rozbiór c.w.u. jest bardzo
nierównomierny. Dla zabezpieczenia instalacji solarnej przed przegrzewaniem, które może
występować w okresie letnim przy braku rozbioru ciepłej wody, zamontowano dodatkowy
odbiornik ciepła w postaci konwertorowego grzejnika o mocy 1000 W. Grzejnik włączono
w obieg solarny. Przed opuszczeniem domku, po sobotnio-niedzielnym wypoczynku, na-
leży ręcznie przestawić trzy zawory kulowe, tak aby czynnik roboczy przepływał najpierw
przez grzejnik, a dopiero później przez wężownicę w zbiorniku. Na okres zimy zbiornik jest
opróżniany z wody, a grzejnik staje się jedynym odbiornikiem ciepła z kolektorów.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W miejscowościach o charakterze wypoczynkowym i uzdrowiskowym instalacje podobne
do opisanej mają szansę przyjąć się, dlatego że jedyną alternatywą dla instalacji solarnych
są bardzo drogie w eksploatacji przepływowe elektryczne ogrzewacze wody.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 2004



Energia słoneczna Wyszków (woj. mazowieckie)

WIĘCEJ INFORMACJI

Krzysztof Zamczewski,
Wydział Strategii i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Wyszkowie
tel. (29) 742 42 01 w. 372

Projekt i wykonanie:
INSTAL-MARK
tel. (22) 611 11 13
e-mail: instalmark@poleko.pl
www.instalmark.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Filipa Mielniczuka POLSKA SIE Ć

(e-mail: admim@poleko.pl , tel. (606) 487 786) we współpracy
z Urzędem Miejskim w Wyszkowie 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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