Czysta energia
Odnawialne źródła energii były już znane człowiekowi od starożytności już w
tamtych czasach umiano doskonale wykorzystać siłę wiatru czy energię wody.
W pewnym momencie wraz z postępem cywilizacji zdecydowanie została
zachwiana równowaga pomiędzy racjonalnym wykorzystaniem zasobów jakie
daje nam przyroda a nagłym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną i
surowce energetyczne. Jak widać rozwój techniki i technologii przyniósł
również zagrożenie i uświadomił nam iż zasoby węgla, ropy naftowej czy gazu
kiedyś ulegną wyczerpaniu. Dodatkowo coraz większy niepokój naukowców o
nasze środowisko sprawił, iż zaczęto myśleć o powrocie oraz o jak
największym wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Alternatywna
energia pozyskiwana ze słońca, wiatru czy wody może zabezpieczyć, choć część
energii potrzebnej człowiekowi oraz zmniejszyć zatrucie środowiska.
Wdrażanie alternatywnych źródeł energii wydaje się bardzo proste i pięknie
brzmi, więc dlaczego wykorzystanie ich jest wciąż tak małe? Gdzie leży tego
przyczyna? W końcu energia uzyskiwana z kolektorów słonecznych, paneli
fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych z punktu widzenia ochrony naszej
planety jest świetnym rozwiązaniem dużo lepszym od energii uzyskiwanej w
sposób tradycyjny czy energii atomowej. Naszym zdaniem jednym z
podstawowych czynników mogących wpłynąć na obecny stan rzeczy i
radykalnie zmienić oraz rozpowszechnić „zielona energię” jest kwestia
finansowa. Każdy kto choć przez chwilę pomyślał o zainwestowaniu w
odnawialne źródło energii zadał sobie pytanie. Czy to się opłaca?
Jeszcze dziesięć lat temu temat ten był mało znany a interesowali się nim
głównie pasjonaci a mała opłacalność wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł odstraszała inwestorów. Na szczęście czasy się zmieniają i świadomość
ludzka też. Coraz częściej spotykamy różne udogodnienia i wsparcia finansowe
od strony Państwa.
Jednym ze sposobów pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych jest
przetwarzanie energii słonecznej w energię cieplną za pomocą kolektorów
słonecznych. Ceny kolektorów słonecznych w ostatnich latach spadły
dodatkowo coraz częściej słyszymy o możliwościach dofinansowania w tego
typu inwestycję.
Kolektory słoneczne służą przede wszystkim do
ogrzewania ciepłej wody użytkowej ale nie tylko
mogą również wspomagać i na to słowo należy
zwrócić szczególną uwagę wspomagać system
centralnego ogrzewania. Świetnie sprawdzają się w

okresach przejściowych zwłaszcza przy ogrzewaniu niskotemperaturowym czyli
podłogówce. Słońce jest darmowym źródłem ciepła, za które nie otrzymujemy
rachunków. Kolektor słoneczny jest urządzeniem
przechwytującym i
zmieniającym energię słoneczną w cieplną. W skali roku kolektory słoneczne
pokrywają od 50%-70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową a w okresie
od maja do sierpnia, września nawet 90 %.
Mądrze i rozsądnie zaplanowana i zamontowana instalacja solarna przy
odpowiednich warunkach pogodowych może zapewnić 30 % wsparcie
ogrzewania domu. Ważny jest, więc odpowiedni dobór parametrów nie możemy
przewymiarować instalacji gdyż będzie to prowadziło do jej przegrzewania się a
co za tym idzie szybszego zużycia czynnika grzewczego w systemie oraz strat
ciepła. Znowu idąc w druga stronę zbyt mała instalacja w stosunku do potrzeb
będzie prowadziła do naszego niezadowolenia.
A więc aby system solarny spełniał nasze oczekiwania należy już na etapie
planowania wziąć pod uwagę różne czynniki m.in. do czego mają nam służyć
kolektory, czy do wspomagania c.o. czy tylko do grzania c.w.u. ważnymi
informacjami będzie nachylenie oraz kierunek położenia dachu, nasłonecznienie
w drugim przypadku ważne będą również informację o ilości osób w
gospodarstwie domowym i dziennym zużyciu wody. W jednym i drugim
przypadku warto jednak zasięgnąć porady eksperta w tej dziedzinie. Do kogo
więc się zwrócić o poradę kiedy zalewają nas firmy instalatorskie błyszczące
wiedzą w każdej dziedzinie. Jakie kolektory wybrać aby nie dać się nabić w
butelkę. Te pytania tylko z pozoru są proste.
Na rynku występują dwa typy kolektorów: płaskie i próżniowe. Oba typy
kolektorów maja swoje wady i zalety ale ogólnym rozrachunku kolektory
próżniowe są wydajniejsze. Gdy jest zimno uzyskamy z nich więcej energii
ponieważ nie oddają ciepła na zewnątrz i lepiej absorbują energię w postaci
promieni rozproszonych. W Polsce mamy dostęp do kolektorów rurowychpróżniowych produkowanych głównie w Chinach, nie ma obecnie fabryki w
europie która produkowałaby samodzielnie tego typu kolektory. Należy zdawać
sobie sprawę że niektórzy producenci kolektorów rurowo próżniowych składają
je na terenie UE w celu zatajenia ich faktycznego pochodzenia. Czasami
słyszymy od klientów słowo „chińszczyzna” co kojarzy się z czymś naprawdę
kiepski. Ja osobiście uważam że jeśli odpowiednio zapłaci się za towar i nie
negocjuje twardo warunków można dostać doskonałej jakości towar. W Chinach
istnieje 1000 fabryk produkujących kolektory z czego około 40 posiada
europejską certyfikacją ale tak naprawdę liczy się zaledwie 10 z nich.
Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach najwięksi producenci mają swoje firmy
w Chinach. Co zrobić jednak, żeby nie dać się namówić na przysłowiową
„chińszczyznę”. Bądźmy czujni nie dajmy sobie zamydlić oczu pytajmy o
szczegóły typu jak długo firma się tym zajmuje ile instalacji zaprojektowali i
sfinalizowali. A co najważniejsze poprośmy o namiar do ich klientów i najlepiej

jak będzie ich więcej niż jeden. Dodatkowo nie dajmy się skusić podejrzanie
niską ceną czasami się to nie opłaca. Starajmy się czytać dokładnie umowy i
nalegajmy na przeglądy techniczne są one niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania instalacji. Kolejna rzecz to serwis i odpowiednio szybka reakcja
na pojawiający się problem.
Firma PPHU Nowosolar funkcjonuje na rynku już 8 lat . W tym czasie
spotkaliśmy na swojej drodze mnóstwo problemów i przeszkód, spotkaliśmy
setki ludzi i tyle samo opinii na temat kolektorów słonecznych. W roku 2012 i
2013 zamontowaliśmy prawie 400 instalacji zestawów solarnych na rynku
lokalnym i nie tylko. Fakt ten wysuwa naszą firmę do czołówki liczących się
firm w Polsce. Nasze zestawy są znane w naszym kraju ale i zagranicą. Każda
nawet najprostsza instalacja jest dokładnie omawiana i analizowana na łamach
firmy. Kierujemy się zawsze dobrem klienta. Mimo kilkuletniego już
doświadczenia w branży kolektorów słonecznych zawsze liczymy się z opiniami
innych, każda uwaga sugestia jest dla nas cenna.
Żyjemy w czasach coraz większej świadomości niestety mimo wiedzy i
natłoku medialnych informacji zdarzają się osoby sceptycznie nastawione do
alternatywnych źródeł energii. Czasami słyszymy „Przecież to się nie opłaca, to
nigdy się nie wróci.” Nie ukrywam, że trudno jest przekonać ich do naszych
racji. Nasza wiedza na dany temat i przekonania iż tego typu instalacje prędzej
czy później się zwrócą nie jest wystarczającym argumentem dla naszych
oponentów. Zastanówmy się jednak i wróćmy do początku naszego artykułu czy
tak naprawdę chodzi tylko o zysk i fakt aby inwestycja nam się zwróciła.
Pomyślmy bardzie globalnie i przyszłościowo. Nasz osobisty portfel jest ważny
ale weźmy pod uwagę naszą przyszłość. Czy jeśli każde gospodarstwo domowe
zainwestuje pieniądze w któreś z alternatywnych źródeł energii i dołoży swoje
ziarenko w ochronę środowiska i zmniejszy zużycie nieodnawialnych zasobów,
to za kilkadziesiąt lat nasze wnuki, prawnuki będą mogły się nadal cieszyć z
zielonych lasów, pięknych jezior i gór. Musimy zdawać sobie sprawę z potrzeby
ochrony powietrza, wody i gleby. Zatrzymajmy się więc na chwilę i pomyślmy
jaka chcemy przekazać ziemię kolejnym pokoleniom. W krajach Unii
Europejskiej funkcjonują już gospodarstwa ekologiczne. W Polsce ten sposób
gospodarowania zaczyna się dopiero rozwijać. Wspólnie musimy zadbać, więc o
naszą przyszłość, a tym bardziej, że nasze Państwo coraz bardziej ułatwia dostęp
i umożliwia zamontowanie instalacji solarnych przy niewielki nakładzie
środków własnych wprowadzając dofinansowania. W ostatnich latach pojawiły
się dotacje do kolektorów słonecznych z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu
bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia. Dodatkowo coraz częściej władze Gminne wychodzą
naprzeciw i starają się uczestniczyć w różnych programach umożliwiających im

późniejszy zwrot części kosztów wydanych przez nas na montaż kolektorów
słonecznych.

