
Schüco Solar – linie Premium i Compact.  
Solarne podgrzewanie ciep∏ej wody u˝ytkowej 

wykorzystana np. do mycia 
i kàpieli. W przypadku niewystar
czajàcego nas∏onecznienia ciep∏a 
woda jest dogrzewana przez 
kocio∏. System solarny mo˝e byç 
zintegrowany z dowolnà istniejàcà 
instalacjà, s∏u˝àcà do 
przygotowywania ciep∏ej wody 
u˝ytkowej. W przypadku wymiany 
starej instalacji centralnego 
ogrzewania na nowà, system 
solarny umo˝liwia równie˝ jej 
efektywne wspomaganie.

Funkcja podgrzewania c.w.u.

Promienie s∏oneczne ogrzewajà 
p∏yn solarny, znajdujàcy si´ 
w kolektorach. Gdy ró˝nica 
temperatury mi´dzy p∏ynem 
solarnym i wodà u˝ytkowà 
znajdujàcà si´ w zbiorniku osiàgnie 
odpowiednià wartoÊç, regulator 
solarny za∏àcza pomp´ obiegowà 
w stacji solarnej. Podgrzany p∏yn 
solarny oddaje ciep∏o wodzie 
u˝ytkowej, a zbiornik utrzymuje 
to ciep∏o do nast´pnego dnia. 
Ciep∏a woda mo˝e byç 

Przyk∏ad instalacji
Stacja solarna 
z wbudowanym 
regulatorem, 
zamontowana 
bezpoÊrednio 
przed zbiornikiem 
to wyjàtkowa 
oszcz´dnoÊç miejsca

Stacja solarna

Regulator solarny

Zbiornik solarny
na c.w.u.

Kolektor s∏oneczny

Podstawowe korzyÊci:
•  Podczas lata kocio∏ najcz´Êciej 

nie jest uruchamiany
•  Eliminacja wielu uruchomieƒ 

kot∏a redukuje emisj´ 
zanieczyszczeƒ oraz chroni go 
przed przedwczesnym zu˝yciem

•  Oszcz´dnoÊç, a˝ do 65% energii 
potrzebnej do ogrzania ciep∏ej 
wody u˝ytkowej (c.w.u.)
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Funkcja wspomagania c.o.

Solarne podgrzewanie ciep∏ej wody u˝ytkowej 
i wspomaganie centralnego ogrzewania

Kolektor s∏oneczny

Zbiornik solarny
Przekrój  

zbiornika typu  
TankinTank,  

do podgrzewania  
c.w.u.  

i wspomagania  
c.o.

Stacja solarna

Regulator solarny

Przyk∏ad instalacji
Stacja solarna 
z wbudowanym 
regulatorem, 
zamontowana 
bezpoÊrednio 
przed zbiornikiem 
to wyjàtkowa 
oszcz´dnoÊç miejsca
W prawym dolnym 
rogu pokazano 
naczynie wzbiorcze. 

W przypadku niewystarczajàcego 
nas∏onecznienia ciep∏a woda 
u˝ywana do mycia, kàpieli 
i centralnego ogrzewania jest 
dogrzewana przez kocio∏. System 
solarny mo˝e tworzyç ró˝ne 
kombinacje z innymi systemami 
grzewczymi np. z dowolnym 
centralnym przygotowywaniem  
c.w.u., z ogrzewaniem Êciennym, 
grzejnikowym lub pod∏ogowym. 
W przypadku wymiany starej 
instalacji centralnego ogrzewania 
na nowà, system solarny umo˝liwia 
równie˝ jej efektywne wspomaganie.

Promienie s∏oneczne ogrzewajà 
p∏yn solarny, znajdujàcy si´ 
w kolektorach. Gdy ró˝nica tempe
ratury mi´dzy p∏ynem solarnym 
i wodà u˝ytkowà znajdujàcà si´ 
w zbiorniku osiàgnie odpowiednià 
wartoÊç, regulator solarny za∏àcza 
pomp´ obiegowà w stacji solarnej. 
Podgrzany p∏yn solarny oddaje 
ciep∏o wodzie u˝ytkowej, a zbiornik 
utrzymuje to ciep∏o do nast´pnego 
dnia. Ciep∏a woda mo˝e byç 
wykorzystana do mycia, kàpieli 
oraz wspomagania centralnego 
ogrzewania. 

Podstawowe korzyÊci: 
•  Mniejsza iloÊç uruchomieƒ kot∏a 

w przejÊciowych porach roku 
•  Intensywne wykorzystanie 

energii s∏onecznej do 
ogrzewania budynku podczas 
wiosny i jesieni

•  Eliminacja wielu uruchomieƒ 
kot∏a redukuje emisj´ 
zanieczyszczeƒ oraz chroni go 
przed przedwczesnym zu˝yciem

•  Niemal dwukrotna oszcz´dnoÊç 
energii w stosunku do systemu 
solarnego s∏u˝àcego tylko 
podgrzewania c.w.u.


