+#/45*,5,+,6/

NIE CENA WIADCZY O JAKOCI
Bartłomiej Kordek
doradca techniczny Hewalex

O tym, czym jest kolektor słoneczny i do czego słuy nie trzeba ju chyba nikogo obecnie informowa. Kolektory
oferowane s przez wielu producentów i importerów. Wprowadzenie dopłat do inwestycji z kolektorami słonecznymi
spowodowało znacz cy wzrost zainteresowania tymi urz dzeniami w ród uytkowników indywidualnych. Zgodnie z
prawami rynku, wzrastaj cy popyt przyczynia si do wzrostu poday. Ze strony dostawców prowadzone s intensywne
kampanie marketingowe i reklamowe informuj ce, e oferowany przez nich produkt jest tym, który charakteryzuje si
najwysz wydajno ci i jako ci . Potencjalny nabywca, którego wiedza niestety cz sto jest niewystarczaj ca, nie
potrafi oceni, który z proponowanych produktów b dzie najlepiej spełniał jego wymagania. Aby inwestycja w
instalacj z kolektorami słonecznymi była opłacalna, naley szuka rozwi zania mniej kosztownego, ale o
potwierdzonych parametrach zwi zanych z jego wydajno ci i jako ci .
Przystpna cena i zadowolenie klienta u ytkuj cego nasze produkty to podstawowy cel, jaki stawiamy sobie jako
firma, w projektowaniu i wdra aniu nowych urz dze i rozwi za.
wykona poł czenie dwóch rónych metali, w tym wypadku miedzi i aluminium, w odpowiedniej jako ci. Tak
zbudowane absorbery s obecnie oferowane równie na polskim rynku przez wielu znacz cych producentów
europejskich. W dobie bardzo wysokiej i ci gle rosn cej ceny miedzi konkurowanie z tymi dostawcami byłoby bardzo
utrudnione. Jak mogli przekona si nasi klienci, wprowadzony dzi ki nowej technologii kolektor KS2000 TLP AC jest
prawie o 20% ta szy od jego odpowiednika z absorberem wykonanym w cało ci z miedzi. Wst pne testy kolektora
wykonane w SPF w Rapperswil potwierdziły, e jego parametry wydajno ciowe nie ust puj dotychczas
produkowanym kolektorom z absorberem wykonanym z miedzi. Kolejnym krokiem wiadcz cym o naszej
innowacyjno ci jest wprowadzenie kolektora, którego absorber o budowie meandrycznej jest w cało ci wykonany z
aluminium. Rozwi zanie to jest naszym zdaniem lepsze od bezpo redniego ł czenia aluminium z miedzi . Rozwi zanie
takie pozwoli na kolejne obnienie ceny kolektora, co wpłynie na popraw efektywno ci inwestycji dla uytkownika.
Wyniki bada wykonanych dla tego kolektora w Szwajcarii potwierdziły, e jego wydajno  jest równie wysoka jak
najbardziej wydajnego kolektora KS2000 TLP.

W adnym wypadku nisza cena nie moe wynika z obnienia jako ci produktu. Spo ród wielu firm Europejskich i
wiatowych Firma HEWALEX wyrónia si d eniem do stosowania najnowszych i bardzo zrónicowanych
technologii. Ju w pierwszej połowie minionej dekady zako czyli my produkcj kolektorów z absorberami lutowanym
i jako pierwsi w Polsce wprowadzili my technologi zgrzewania ultrad wi kowego. Ze wzgl du na swoje ewidentne
wady i niskie koszty inwestycyjne technologia lutowania mi kkiego blachy absorbera z orurowaniem jest obecnie
stosowana tylko przez niewielkich i coraz mniej licznych producentów. Nasze do wiadczenie pokazuje, e zgrzewanie
ultrad wi kowe stanowi najlepszy sposób ł czenia absorberów wykonanych w cało ci z miedzi. Staranno  i
dokładno  prowadzenia procesu zgrzewania jest jednym z elementów, który gwarantuje dobre przekazywanie ciepła
oraz, co za tym idzie, wysok sprawno  produkowanych przez nas kolektorów. D  c do obnienia ceny kolektorów
słonecznych, w bie cym roku wprowadzili my, równie jako pierwsi w Polsce, technologi spawania laserowego. Jest
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to technologia najbardziej kosztowna z inwestycyjnego punku widzenia, jednak naszym zdaniem jedyna, która pozwala
Dodanie do oferty kolektora z aluminiowym absorberem b dzie wi zało si z konieczno ci wprowadzenia
odpowiedniego osprz tu przył czeniowego zapewniaj cego dług ywotno  zainstalowanych kolektorów. Na
najbliszy czas zaplanowali my wdroenie kolejnych innowacji, które b d potwierdzeniem naszego zaangaowania w
rozwój rynku, jako najstarszego polskiego producenta kolektorów słonecznych.
Nasza wszechstronno  w produkcji kolektorów słonecznych widoczna jest nie tylko w konstrukcji absorbera, ale
równie w jego pokryciu. Oprócz stosowania ta my z wysokoselektywnym pokryciem w kolorze niebieskim, jako jedna
z nielicznych firm w Europie pokrywamy absorbery wysokoselektywn powłok czarnego chromu. Kolektory KS2000
SLP produkowane z tym pokryciem nieznacznie ust puj sprawno ci kolektorom typu KS2000 TLP, ale równocze nie
przewyszaj pod tym wzgl dem wiele kolektorów dost pnych na naszym rynku z pokryciem „niebieskim”. Nasze
do wiadczenie wskazuje, e kolektor KS2000 SLP pomimo nieznaczenie mniejszej wydajno ci jest produktem
najwyszej jako ci w zakresie trwało ci i niezmienno ci jego parametrów.

Oprócz kolektorów płaskich oferujemy jeden z najbardziej wydajnych kolektorów próniowych. Zarówno konstrukcja
kolektora, jak i sposób montau stanowi nasze własne rozwi zanie. Podstawow zalet w uytkowaniu tego kolektora
jest jego pełna odporno  na stany zwi zane z brakiem odbioru ciepła (awaria zasilania, brak rozbioru wody itp.).
Nawet długie okresy postoju kolektora nie powoduj utraty gwarancji, z czym mamy cz sto do czynienia w przypadku
innych dostawców.
Tak jak wspomniano na pocz tku, nie chcieli my w tym artykule wskazywa na wyj tkowe parametry i cechy
produkowanych przez nas wyrobów, ale przedstawi nasz wszechstronno  i innowacyjno  w podej ciu do produktu,
jakim jest kolektor słoneczny. Nasza wiedza techniczna i ponad dwudziestoletnie do wiadczenie stanowi podstawowe
atuty i gwarancj dla klientów, e nabywany produkt b dzie odpowiadał najwyszym standardom i wysokim
wymaganiom uytkowym. Aby szczegółowo zapozna si z informacjami technicznymi dotycz cymi naszych
produktów zapraszamy na stron internetow www.hewalex.pl. Mamy nadziej , e równie pod wzgl dem rzetelno ci
dost pnej informacji technicznej dotycz cej naszych produktów b dziemy potrafili zaspokoi Pa stwa zainteresowanie
i pomóc w doborze odpowiedniego kolektora lub systemu solarnego. Chcieliby my przekonywa naszych klientów, e
panuj ca powszechnie opinia, i lepszej jako ci wyrób musi kosztowa wi cej, nie znajduje w przypadku naszych
produktów adnego uzasadnienia.

Hewalex – www.hewalex.pl, infolinia 801-000-810



 

 



