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CZY TY RÓWNIEŻ PRZEPŁACASZ ZA PRĄD ? 

Zmień już dzisiaj swoje dojście prądu na fotowoltaikę. 

 Skończ przepłacać i pobieraj darmową energię ze słońca. Słonko pada na twoje panele a ty masz z 
tego z tego same korzyści.  

Zamów już dzisiaj a transport paneli dorzucimy gratis. Jesteśmy niepowtarzalni na swoim rynku. 
Miliony Polaków już nam zaufały. 



INSTALACJA SOLARNA- KRÓTKI OPIS CO TO 
JEST 

Instalacje solarne ( solary ) z kolektorami słonecznymi to komplet urządzeń zapewniających ciepłą wodę w 
domu, podgrzewanie wody w basenie i opcjonalnie wspomaganie centralnego ogrzewania. 

Układy instalacji solarnych: 

• Bezpośrednie 

• Układ do podgrzewania wody bez zasobnika 

• Układ do podgrzewania wody z zasobnikiem 

• Pośrednie 

• Układ grawitacyjny 

• Układ pompowy 

 



ZWROT KOSZTÓW 
INSTALACJI PV 

• Na załączonej symulacji można zaobserwować, 
że instalacja o mocy 5 kWp zwróci się po około 7,5 
roku. Uwzględniając tylko dotację z programu Mój 
Prąd, okres zwrotu wynosi około 6 lat, Po 
uwzględnieniu dodatkowo ulgi 
termomodernizacyjnej, zwrot inwestycji następuje po 
nieco ponad 5 latach. 

• Wniosek – w tym wypadku dotacja w programie Mój 
Prąd skraca okres zwrotu instalacji o około 1,5 roku, a 
dotacja razem z ulgą termomodernizacyjną może 
skrócić okres zwrotu nawet o 2,5 roku. 

 



MONTAŻ PANELI PV, JAK 
DŁUGO TRWA? 

Montaż instalacji solarnej w domu jednorodzinnym trwa z reguły 1-2 
dni. Czas montażu kolektora zależy przede wszystkim od 
złożoności instalacji, budynku oraz istniejącego sytemu 
ogrzewania i wentylacji. 



DOFINANSOWANIE NA INWESTYCJE 



PODSUMOWANIE 

W dużych instalacjach, gdy kolektory podgrzewają, np. wodę w basenie, ekonomiczny sens inwestycji nie 
budzi raczej wątpliwości. Natomiast w małych instalacjach w domach jednorodzinnych, gdzie dzienne 
zużycie wody o temperaturze 45°C wynosi 200-240 l, opłacalność zależy od: 

• ceny nośnika energii (najdroższy jest prąd, gaz płynny i olej opałowy); 

• tego jak bardzo będą drożeć paliwa w ciągu najbliższych kilkunastu lat (tyle powinna 
wytrzymać instalacja solarna); 

• czy i w jakiej wysokości mamy szansę na dofinansowanie inwestycji. 

Typowa instalacja do przygotowywania c.w.u. dla 4 osób pozwala zaoszczędzić ok. 2000 kWh energii. Jeśli 
więc woda jest podgrzewana z wykorzystaniem najdroższego nośnika, czyli prądu, to oszczędności 
wyniosą ok. 1300 zł, jeśli wykorzystujemy zaś gaz ziemny, to oszczędności wyniosą ok. 500 zł. Koszt zakupu 
kolektora, dużego zasobnika c.w.u. oraz montażu wynosi ok. 10 000 zł. 

 


