
kolektory sŁoneczne w zestawach
/eKONOMIczNe /wydajNe /zaawaNsOwaNe

jeden dom wIele rOzwIązań



systemy solarne z serii ekonomicznej 
przeznaczone są do podgrzewania wody 
użytkowej. wraz z osprzętem, grupą 
pompową i zbiornikiem stanowią kom-
pletny zestaw urządzeń gotowych do na-
tychmiastowego montażu i uruchomienia. 
zestawy ekonomiczne przeznaczone są 
dla osób zużywających wodę w niewiel-
kich ilościach lub okresowo (np. w dom-
kach letniskowych).

zestawy solarne z grupy wydajnych do-
starczają ekologiczne ciepło do podgrze-
wania wody (latem) oraz wspomagania 
cO w okresie przejściowym i zimą. dzięki 
kompaktowym rozmiarom zapewniają 
duże ilości energii, z urządzeń zajmują-
cych stosunkowo niewielką powierzchnię. 
zestawy wydajne przeznaczone są do 
stałego zasilania w ciepło domów jedno-
rodzinnych.

systemy solarne z grupy zaawansowa-
nych stanowią samodzielne źródło energii, 
które umożliwia całkowite wyłączenie in-
nych urządzeń grzewczych. zastosowane 
w nich rozwiązania techniczne zapewniają 
najwyższą wydajność i żywotność obli-
czaną na co najmniej 25 lat. znakomicie 
współpracują z tradycyjnymi kotłami oraz 
urządzeniami wykorzystującymi odnawial-
ne źródła energii (np. z pompą ciepła).

Ilość produkowanej energii przez kolektory słoneczne zależy 
od nasłonecznienia w poszczególnych miesiącach. co roku licz-
ba dni słonecznych i pochmurnych może być inna, co wpłynie na 
efektywność systemu solarnego. Na wydajność poszczególnych 
kolektorów słonecznych wpływają powierzchnia apertury (czyli 
części absorbera przechwytującej promieniowanie słoneczne), 
a także straty ciepła z powodu różnicy temperatur. jedynie naj-
bardziej zaawansowane urządzenia zapewniają maksymalne 
wykorzystanie darmowej energii, przy minimalnych stratach.

kolektory słoneczne są najłatwiejszym i najtańszym sposobem 
obniżenia kosztów podgrzewania wody użytkowej. wykorzy-
stują one darmowe promieniowanie słońca do podgrzewania 
wody użytkowej (cwU) i ogrzewania domu (cO). Kolektory 
oferowane są w kompletnych zestawach, na które składają się: 
sterownik elektroniczny, grupa pompowa, osprzęt solarny oraz 
zasobnik z dwoma wężownicami.

kolektory płaskie idealnie nadają do instalacji cwU. latem za-
stępują tradycyjne źródła energii. duża powierzchnia absorbe-
ra w pogodne dni produkuje ogromne ilości ciepła do wykorzy-
stania np. w basenach przydomowych. Ich sztywna konstrukcja 
umożliwia wygodny montaż pionowy i poziomy na dowolnym 
dachu, elewacji lub obok budynku. Posiadają hartowaną szybę 
solarną, odporną na trudne warunki zewnętrzne (grad). Świetnie 
współpracują z kotłami na węgiel, gaz i olej. Modele najbardziej 
zaawansowane technologicznie osiągają wysoką sprawność już 
przy niewielkim nasłonecznieniu. dlatego z powodzeniem są wy-

korzystywane także w nowoczesnych instalacjach niskotemperatu-
rowych, dodatkowo obniżając średnioroczne koszty ogrzewania. 
kolektory rurowo-próżniowe lepiej niż płaskie pracują przy 
niskiej temperaturze powietrza. jest to możliwe dzięki zastoso-
waniu w podwójnej rurze doskonałej izolacji w postaci próżni. 
ze względu na mniejszą powierzchnię absorbera, aby osiągnąć 
podobną moc do kolektora płaskiego, potrzebna jest większa 
liczba rur (dotyczy to zwłaszcza kolektorów rurowych typu heat 
pipe). do wspomagania cO w układzie biwalentnym nadają się 
kolektory próżniowe cieczowe z lustrem parabolicznym.

koszt podgrzania 1m3 wody:

*średnioroczny koszt pracy pompy obiegowej
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węgiel  ...............................................................................................................................  6,20 zł
kolektory słoneczne  ............................................................................................................................  3,00 zł*

kocioł na drewno lub kominek  .............................................................  7,60 zł
kocioł gazowy  ...................................................................................  10,50 zł

bojler gazowy  ....................................................... 16,00 zł
gaz płynny ..................................................  17,00 zł

olej opałowy  ..............................  21,50 zł
prąd elektryczny  .............  23,00 zł

centrumoze.pl to największy w Polsce salon umożliwiający porównanie urządzeń wielu renomowanych producentów z branży 
odnawialnych źródeł energii. w jednym miejscu zgromadziliśmy różne typu kolektorów słonecznych, pomp ciepła (powietrzne 
i gruntowe), paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu elektrycznego, ekologicznych kotłów na pellet, kondensacyjnych kotłów 
gazowych, a także systemy wentylacji i rekuperacji do oszczędzania energii, osprzęt instalacyjny oraz zasobniki cwU i cO.
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wykres przedstawia efektywność kolektorów słonecznych w ciągu roku
 kolektory płaskie       kolektory próżniowe
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Firma watt jest wiodącym polskim producentem wysokoefektywnych kolekto-
rów słonecznych i systemów przeznaczonych do zasilania instalacji domowych 
w darmową energię słoneczną. wydajNe systemy solarne watt dostępne są 
w wariancie z kolektorami próżniowymi z lustrem parabolicznym oraz z aluminio-
wymi kolektorami płaskimi.

Firma Caldoris Polska to lider dystrybucji kolektorów słonecznych i systemów 
solarnych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej. eKONOMICzNe 
zestawy solarne marki Caldoris dostępne są w dwóch wersjach: z kolektorami 
rurowymi typu heat pipe, lub z kolektorami płaskimi. Kompletne zestawy nadają 
się do natychmiastowego uruchomienia.

eKONOMICzNe kolektory rurowo-próżniowe typu heat pipe 
Caldoris-58 wykorzystują promienie słoneczne padające bez-
pośrednio na absorber, znajdujący się na wewnętrznej ścianie 
podwójnej rury. energię transportuje miedziana rurka cieplna 
z kondensatorem umieszczonym w ramie zbiorczej. Kolektory te 
są łatwe w montażu, a każdą z 16 rur można łatwo wymienić. 

wydajNy kolektor próżniowy cieczowy watt CPC 9+ posiada lustro 
paraboliczne, które umożliwia optymalne wykorzystanie promienio-
wania rozproszonego. energia słoneczna przekazywana jest bezpo-
średnio do zbiornika za pomocą rurek w szczelnym układzie hydrau-
licznym. Kolektor pracuje efektywnie niezależnie od temperatury na 
zewnątrz.

Kolektor płaski watt posiada aluminiowy absorber laserowo łą-
czony z systemem rur w układzie harfowym. lakierowana, szczelna 
i sztywna puszka aluminiowa z izolacją z wełny mineralnej zapewnia 
wieloletnią trwałość bez straty wydajności. Przeznaczony do zasila-
nia w CwU oraz ogrzewania basenów. Możliwy montaż pionowy lub 
poziomy.

eKONOMICzNe kolektory płaskie aMX 2.00 sUNeX wyposa-
żone są w szybę solarną pryzmatyczną, absorber łączony 
ultradźwiękami z rurami w układzie harfy pojedynczej lub po-
dwójnej. rama aluminiowa kolektorów jest malowana prosz-
kowo i na całym obwodzie sklejona z blachą aluminiowego 
dna. Możliwy montaż pionowy i poziomy.

zaawaNsOwaNe kolektory słoneczne OeM K 423 osiągają maksymalną sprawność już przy niewielkim nasłonecznieniu. 
Posiadają wysokoprzepuszczalną szybę solarną (połączoną szczelnie z obudową) oraz elastycznie zamontowany absorber, 
dzięki czemu kolektor pracuje przez cały rok i płynnie dopasowuje się do warunków atmosferycznych. Kolektory OeM K 423 
przeznaczone są do samodzielnej produkcji ciepła na potrzeby domów jednorodzinnych, a także w układach z innymi urzą-
dzeniami Oze. Producent udziela 10-letniej gwarancji nieparowania. wygodny montaż na dowolnym dachu, elewacji lub obok 
budynku, zarówno pionowy, jak i poziomy.

Firma OeM solar udostępnia na rynku polskim najbardziej innowacyjne 
technologie solarne. zaawaNsOwaNe płaskie kolektory słoneczne w precy-
zyjnie dobranych zestawach oferowane są teraz w niezwykle atrakcyjnej cenie. 
zasobniki emaliowane można zastąpić zbiornikami ze stali nierdzewnej, co 
wydłuża ich żywotność oraz gwarantuje komfortowe i całkowicie bezobsługowe 
użytkowanie.
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kolektory
zastoso-
wanie

nazwa
zestawu

cena z montażem1

 - 45% z dotacji

pł
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CwU

Cw 300 flat 4 n/d 3 300 l 5,52 m2 6 831, 00 zł

Cw 400 flat 5-6 n/d 4 400 l 7,36 m2 9 108, 00 zł
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Cw 250 CPC 3-4 n/d 2 250 l 5,82 m2 7 202, 25 zł

Cw 300 CPC 4 n/d 3 300 l 6,48 m2 8 019, 00 zł

Cw 350 CPC 4-5 n/d 3 350 l 8,64 m2 10 692, 00 zł

Cw 400 CPC 5-6 n/d 4 400 l 8,73 m2 10 803, 10 zł

Cw 500 CPC 6-7 n/d 5 500 l 11,64 m2 14 404, 50 zł

CwU 
+CO

Ch 800 CPC 2-3 150 m2 5 800 / 200 l 14,55 m2 18 005, 35 zł

Ch 1000 CPC 2-3 200 m2 8 1000 / 200 l 17,46 m2 21 606, 75 zł

kolektory
zastoso-
wanie

nazwa
zestawu

cena z montażem1

 - 45% z dotacji

pł
as

ki
e

CwU

OeM K423 202 2-3 n/d 2 200 l 4,6 m2 5 692, 5 zł

OeM K423 303 4 n/d 3 300 l 6,9 m2 8 538, 75 zł

OeM K423 404 5-6 n/d 4 400 l 9,2 m2 11 385, 00 zł

OeM K423 505 8 n/d 5 500 l 11,5 m2 14 231, 25 zł

CwU 
+CO

OeM K423 MUltI 303 1-2 100 m2 3 200 / 100 l 6,9 m2 8 538, 00 zł

OeM K423 MUltI 605 2-3 200 m2 5 400 / 200 l 11,5 m2 14 231, 00 zł

OeM K423 MUltI 806 2-3 250 m2 6 600 / 200 l 13,8 m2 17 077, 50 zł

OeM K423 MUltI 908 2-3 350 m2 8 700 / 200 l 18,4 m2 22 770, 00 zł

kolektory
zastoso-
wanie

nazwa
zestawu

cena z montażem1

 - 45% z dotacji

pł
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ki
e

CwU

watt lajt 302 / 2020 2-3 n/d 2 200 l 3,76 m2 4 653, 00 zł

watt lajt 303 / 2251 4 n/d 3 300 l 7,14 m2 8 835, 75 zł

watt lajt 504 / 2251 6-7 n/d 4 500 l 9,52 m2 11 781, 00 zł

CwU 
+CO

watt lajt duo F2 8 150 m2 5 600/200 l 9,35 m2 11 570, 63 zł

watt lajt duo F3 8 200 m2 6 600/200 l 11,22 m2 13 884, 75 zł
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e CwU
watt CPC lajt 304 4 n/d 4 300 l 7,6 m2 9 405, 00 zł

watt CPC lajt 405 5-6 n/d 5 400 l 9,5 m2 11 756, 25 zł

CwU 
+CO

watt lajt duo V2 PlUs 2-3 150 m2 5 500/160 l 9,485 m2 11 737, 69 zł

watt lajt duo V3 PlUs 2-3 200 m2 6 600/200 l 11,382 m2 14 085, 23 zł

1  Przedstawiona cena obejmuje typowe koszty montażu, wraz z podatkiem Vat 8%. Ostateczne koszty zależą od wielkości instalacji oraz ilości zużytych materiałów i zostaną obliczone w indywidualnej ofercie. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

10 lat gwarancji na kolektory 5 lat gwarancji na zasobnik10 lat gwarancji na kolektory 7 lat gwarancji na zasobnik10 lat gwarancji na kolektory 5 lat gwarancji na zasobnik

nazwa zestawu
cena z montażem1 

i zasobnikiem INOX
 - 45% z dotacji

OeM K423 202 INOX 7 792, 50 zł

OeM K423 303 INOX 12 038, 75 zł

OeM K423 404 INOX 18 285, 00 zł

OeM K423 505 INOX 20 031, 25 zł

Pełnią one funkcję magazynu ciepła dla instalacji domo-
wej, podnosząc komfort użytkowania systemów solar-
nych. wykonane są ze stali nierdzewnej dUPleX 2304, 
nie wymagają używania anody magnezowej ani okre-
sowego serwisowania. 10 letnia gwarancja obejmuje 
korpus, wężownicę, izolację oraz obudowę.

Zestawy CWU z pojemnościowym zasobnikiem
ze stali nierdzewnej Cyclon firmy jOUlE.

 - ilość osób;  - powierzchnia domu;  - ilość kolektorów;  - pojemność zasobnika;  - powierzchnia apertury



salon odnawialnych źródeł energii
centumoze.pl

ul. Psz czyń ska 202a
44–100 Gliwice

 + 48 32 230 42 17
  + 48 662 801 952
www.centrumoze.pl

wła ści cie lem marki cen trumoze.pl jest:
PrUe „eco meX” sp. z o.o.

Broszura ta powstała na papierze ekologicznym.
Korzystając z niej bezpośrednio wpływasz na ochronę środowiska naturalnego

oraz ograniczenie eksploatacji surowców naturalnych, jak również zmniejszasz emisję cO2.




