Gmina Miasto Kołobrzeg – Partner projektu, realizuje projekt pn. „Działania
infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48, współfinansowany
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
Instytucją Realizującą jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
W ramach projektu w 2012r. Miasto Kołobrzeg wykonało montaż instalacji kolektorów
słonecznych
w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nr 5 w Kołobrzegu
wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
W ramach w/w zadania wykonano w każdej z wymienionych szkół:
a)

Montaż 4 szt. baterii kolektorów słonecznych, próżniowych umieszczonych na dachu
budynku, na systemowej konstrukcji wsporczej, z kształtowników stalowych. Bateria
słoneczna połączona parami w układzie równoległym . Bateria kolektorów ustawiona
została w jednym rzędzie pod kątem 45 stopni w odniesieniu do płaszczyzny poziomej.

b)

Montaż podgrzewacza wody grzewczej z wbudowaną wężownicą do przygotowania
ciepłej wody. Podgrzewacz włączono do istniejącej instalacji ciepłej wody przy
wykorzystaniu istniejącego zasobnika ciepłej wody zasilanego przez płytowy wymiennik
ciepła. Woda grzewcza w wymienniku podgrzewana jest przez układ instalacji
słonecznej oraz wspomagana w przypadku dużych rozbiorów c.w lub w dni pochmurne z
instalacji centralnego ogrzewania budynku.

c)

Układ rurociągów czynnika grzewczego instalacji solarnej z rur miedzianych łączonych
przez lutowanie i za pomocą złączek gwintowanych. Czynnikiem grzewczym jest płyn
Tyfocor-G-Ls. Rurociągi prowadzone są nad powierzchnią dachu oraz po ścianie
budynku. Na rurociągach ułożono izolację termiczną ze spienionego poliuretanu.
Izolację na zewnątrz budynku zabezpieczono płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

d)

Montaż Elektronicznego modułu sterowania który za pomocą systemu czujników
temperatury oraz zaworów odcinających i mieszających z siłownikiem reguluje pracą
układu zasilania podgrzewacza c.w. w funkcji temperatury oraz wydajności źródła
zasilania.

W roku 2013 bliźniacze rozwiązania zostaną wprowadzone w Szkole Podstawowej nr 8 oraz
Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu.
Zamontowane kolektory słoneczne w znacznej części pokryją zapotrzebowanie obiektów na
c.w.u., zmniejszając jednocześnie koszty jej wyprodukowania. Nie bez znaczenia jest
również efekt ekologiczny, tj. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, tlenku siarki, tlenku
węgla, tlenku azotu oraz pyłów.
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