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WYGODNE NARZĘDZIE DO
PROJEKTOWANIA INSTALACJI
SOLARNYCH
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Pomoc w doborze i zwymiarowaniu elementów instalacji
Rozbudowany moduł obliczeń cieplnych
Kalkulacja kosztów i okresu zwrotu inwestycji
Uwzględnienie krajowych potrzeb i krajowego rynku

Rozwój technologiczny, wzrost cen nośników energii, systemy
wsparcia finansowego oraz rosnąca świadomość ekologiczna
czynią instalacje solarne coraz bardziej atrakcyjne dla indywidualnego nabywcy.
Nowe regulacje UE, wymagają aby tylko instalacje o odpowiedniej jakości, prawidłowo zwymiarowane i gwarantujące odpowiednią średnioroczną sprawność całego systemu kwalifikowały
się do dofinansowania.
Dzięki narzędziu takiemu jak program Kolektorek 2.0. projektowanie instalacji solarnych, kalkulacja zysków energetycznych
oraz kosztów inwestycji są łatwe i szybkie.

Unikalne cechy i korzyści z programu kolektorek 2.0
• dane klimatyczne dla 59 polskich miast
• aktualizowana bezpośrednio przez producentów baza danych
z szeroką gamą urządzeń dostępnych na polskim rynku
• bezpłatny, internetowy dostęp do baz danych z aktualną
ofertą producentów
• możliwość korzystania z zestawów solarnych
• kalkulacja kosztów i okresu zwrotu inwestycji

Porównanie v 2.0 i innych programów do doboru instalacji
kolektorów słonecznych

Kolektorek 2.0.

Optymalizacja instalacji

Dostosowanie do polskich warunków

Pomoc w prawidłowym doborze poszczególnych elementów
instalacji solarnej.

Program specjalnie stworzony z myślą o instalacjach solarnych
budowanych na terenie naszego kraju.

Program dokonuje szybkich obliczeń cieplnych. Wszystkie podstawowe parametry instalacji wprowadzane są w oknie głównym programu. W nim również prezentowane są wyniki będące podstawą
do optymalizacji systemu.

Program ma wbudowaną bazę danych klimatycznych, zawierającą
informacje o średnich miesięcznych temperaturach, nasłonecznieniu oraz liczbie godzin słonecznych w 59 polskich miastach.

Program ułatwia dobór nie tylko kolektorów słonecznych, ale również pozostałych elementów instalacji solarnej takich jak wielkość
zasobnika, pojemność naczynia wzbiorczego czy wydajność i
wysokość podnoszenia pompy obiegowej.

Inne programy do
doboru instalacji
kolektorów słonecznych

Programy pozwalają na obliczenie uzysku słonecznego oraz
pokrycia zapotrzebowania na ciepło, jednakże optymalizacja
instalacji jest trudna i czasochłonna.

Łatwość użycia
Kolektorek 2.0 jest unikalnym
programem do doboru instalacji solarnej, kalkulacji zysku
słonecznego oraz pokrycia
zapotrzebowania na ciepło.
Główną cechą odróżniającą go od
innych programów tego typu jest
jego funkcjonalność i łatwość w
użyciu, z punktu widzenia pracy
projektanta oraz instalatora,
działającego na terenie Polski. Ta
cecha w połączeniu z wymaganą
dla praktyki dokładnością obliczeń decyduje o wyjątkowości
oferowanego programu.

Umożliwia to dokładną kalkulację zysków energetycznych a więc
również rocznych oszczędności i okresu zwrotu nakładów dla
instalacji solarnych budowanych w Polsce.

W programach często brak baz danych klimatycznych dla
miast Polski albo posiadana baza jest niepełna.
Programy często są niedostępne w polskiej wersji językowej
albo tłumaczone są częściowo i niedokładnie.

Program Kolektorek 2.0.
jest najnowszą, rozszerzoną i w pełni profesjonalną wersją programu
Kolektorek, stworzoną wspólnie przez mgr inż. Bogdana Szymańskiego oraz zespół ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej .
• Program posiada szeroki wybór miejscowości i urządzeń.
• Jako jedyny pozwala dokonywać obliczeń na wszystkich
elementach instalacji solarnej nie tylko na kolektorach.
• Oprócz obliczeń cieplnych dokonuje kalkulacji kosztów, pozwala wyliczyć okres zwrotu inwestycji. Pozwala tym samym
odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie czy dana
instalacja w danym miejscu się opłaci.
• Daje możliwość dokonywania obliczeń hydraulicznych.
• Pozwala tworzyć dowolne zestawy solarne.
• Generuje raporty w formacie PDF - prostym do drukowania i
łatwym do przechowywania w postaci elektronicznej.
Internetowe bazy danych
Dzięki współpracy z polskimi producentami sprzętu solarnego oraz
przedstawicielami firm zagranicznych w Polsce, w programie Kolektorek 2.0. znajdują się dostępne na polskim rynku produkty wraz z
ich aktualną ceną, w tym:

Prosty i czytelny interfejs.

Bazy danych

Kalkulacja kosztów

Program korzysta z internetowych baz danych edytowanych
on-line przez dostawców sprzętu. Dzięki temu instalatorzy
posiadają zawsze aktualną ofertę dostępnych na polskim rynku
urządzeń i elementów instalacji solarnych.

Kolektorek umożliwia szybką i dokładną kalkulację kosztów i okresu
zwrotu inwestycji.

Baza danych kolektorów słonecznych zawiera informacje o
wynikach badań w akredytowanych laboratoriach badawczych i
o posiadaniu certyfikatów zgodności z normami.
Stanowi ona, sama w sobie cenne źródło informacji dla firm
instalatorskich pragnących nawiązać współpracę z producentem
kolektorów słonecznych.
Baza danych jest systematycznie aktualizowana, w ścisłej współpracy z producentami i dostawcami urządzeń.

W bazach danych najczęściej znajdują się tylko kolektory
słoneczne.
Urządzenia w bazach są zazwyczaj niedostępne na polskim
rynku.

Dzięki internetowym bazom danych, instalatorzy dysponują zawsze
aktualnymi cenami urządzeń.
Łatwo i szybko można porównać ceny urządzeń oferowanych przez
różnych producentów.
Kalkulator kosztów i okresu zwrotu inwestycji uwzględnia m.in.:
• cenę wszystkich elementów armatury,
• koszt montażu,
• koszt płynu solarnego,
• roczne koszty eksploatacji instalacji,
• koszty energii w systemie referencyjnym,
• roczny wzrost cen energii konwencjonalnej,
• inne koszty definiowane przez instalatora,
• wysokość ewentualnej dotacji.

Najczęściej w programach brakuje kalkulatora opłacalności ekonomicznej.

Bazy danych nie są automatycznie aktualizowane i nie zawierają informacji o cenach urządzeń.
Source: Austria Solar/ESTIF
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kolektory słoneczne
zasobniki solarne
sterowniki solarne
pompy obiegowe
naczynia wzbiorcze
izolacje
całe zestawy solarne

Dbając o wysokie standardy krajowego rynku energetyki słonecznej,
zadbano o to, aby internetowa baza danych kolektorów słonecznych
zawierała link do wyników testów z akredytowanych laboratoriów
badawczych oraz informację o ewentualnym posiadaniu certyfikatów zgodności z normami.
Baza danych jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana przez
dostawców urządzeń. Dzięki nim wybór odpowiedniego sprzętu oraz
kalkulacja kosztów instalacji jest łatwa i zajmuje niewiele czasu.
Prostota działania i obsługi oraz oszczędność czasu
W programie Kolekorek 2.0 położono duży nacisk na ergonomię
działania. Wszystkie istotne parametry instalacji wprowadzane są
w oknie głównym programu, w którym również na bieżąco są prezentowane podstawowe wyniki. Takie rozwiązanie pozwala bardzo
szybko dobrać i zoptymalizować instalację solarną.

Rozbudowany kalkulator opłacalności ekonomicznej
Pozwala na dokładną wycenę instalacji, oszacowanie wielorakich
oszczędności oraz obliczenie okresu zwrotu inwestycji. W analizie
finansowej oprócz aktualnych cen elementów instalacji, kosztu
montażu, cen konwencjonalnych nośników energii, uwzględniono
również m.in. roczny wzrost cen energii (z możliwością uwzględnienia indywidualnych oczekiwań użytkownika programu), koszty
utrzymania instalacji, uzyskanie dotacji i inne wydatki deklarowane
przez użytkownika.
Raporty końcowe
Generowany w formacie PDF raport końcowy z symulacji i analiz, zawiera podstawowe informacje o instalacji, wyniki obliczeń cieplnych
oraz czas zwrotu instalacji. Może stanowić zarówno idealny załącznik
do oferty dla klienta jak i załącznik do wniosku o dofinansowanie
zakupu instalacji słonecznej.

Cena i kontakt
W celu zakupu programu należy ściągnąć wersję demo ze strony www.kolektorek.pl lub ze strony
www.sklepieo.pl i zakupić kod aktywacyjny. Po uruchomieniu programu użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie kodu i dokonanie aktywacji programu.
wersja programu

cena netto

Kolektorek 2.0 DEMO

wersja bezpłatna

Kolektorek 2.0 Jednostanowiskowa wersja programu

500zł*

cena brutto

610zł*

*Cena promocyjna, obowiązująca do 31.12.2009

Wymagania systemowe: komputer z systemem Windows XP lub Windows Vista i dostęp do internetu.
Source: Austria Solar/ESTIF
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Nowe funkcje programu kolektorek 2.0
1. W odróżnieniu od poprzednich wersji programu, poprawiony został
algorytm szacowania zysku energetycznego w warunkach słabego nasłonecznienia. Pozwala to na bardziej dokładne określenie pozyskiwanej energii z instalacji w zależności od typu zainstalowanego kolektora.
2. Udoskonalono model ładowania i nagrzewania zasobnika w funkcji
rozkładu temperatur, co pozwala lepiej szacować straty cieplne oraz
zysk energetyczny z instalacji.
3. Do biblioteki programu wprowadzono model instalacji z basenem.
4. Dodano obliczenia sprawności instalacji jako ilorazu energii pozyskanej z instalacji do energii padającej na powierzchnię horyzontalną. Pozwala to na szybką analizę wpływu ustawiania kolektora na możliwości
zwiększenia sprawności instalacji.
5. Możliwy jest eksport i import danych projektu
6. Do programu wprowadzono możliwość dodawania zestawów
solarnych, co znacznie ułatwia pracę oraz skraca czas obliczeń. Zestawy
mogą zostać dodane do programu zarówno przez użytkownika jak i
producenta w postaci aktualizacji
7. Poprawiono prezentację wyników tak, aby była ona bardziej przejrzysta i zrozumiała dla użytkownika
8. Rozbudowany moduł finansowo-ekonomiczny uwzględnia aktualne
ceny elementów instalacji, koszty montażu, ceny konwencjonalnych
nośników energii i ich roczny wzrost, uzyskanie dotacji oraz inne koszty
deklarowane przez użytkownika.

