
Kolektor membranowy i jego 

zastosowanie

Wykorzystanie energii odnawialnej OZE

dla ogrzewania, klimatyzacji i

odzysku energii ze ścieków.

uni-heat.com
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Woda akumulatorem energii  OZEuni-heat.com
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Kolektor membranowy
Analiza wyników kolektora membranowegouni-heat.com

Dr inż. Arkadiusz Dyjakon, 

Prof. Dr hab. Inż. Leszek Romański

Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
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Produkt
Wymiennik membranowy

• rama wymiennika

• wężownica miedziana 

• dopływ glikolu /powietrza

• odpływ glikolu /powietrza

• membrana PE

uni-heat.com
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Produkt
Kolektor  do zabudowy wymienników

Zbiorniki PEHD: do

zabudowy  nadziemnej i 

podziemnej

do zabudowy 

wewnętrznej

Zbiorniki betonowe

uni-heat.com
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Zbiorniki PEHD: dla klimatyzacji  



50%

25%

25%

klimatyzacja

ogrzewanie

ścieki

wspomaganie klimatyzacji 

- chillery

wspomaganie ogrzewania 

- pompy ciepła

odzysk energii ze ścieków

- pompy ciepła                                                                                 

uni-heat.com Rynek
1.dolne źródło ciepła ,dla pomp ciepła jako zasilanie ogrzewania
2.odzysk energii ze ścieków jako dolne źródło ciepła 
3.zasilanie klimatyzacji – akumulatory chłodu
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Rynek

Ograniczenia i wady tradycyjnych dolnych źródeł ciepła

Pompy woda-woda – wady:
-problem z czystością wody
-duża ilość wody

uni-heat.com

Pompy solanka-woda – wady:
- wymagają regeneracji
-zmienne parametry dolnego źródła
-wysoka cena 

10.

Tradycyjne odwierty

100 kW = 0,25 ha !



Korzyści po stronie klienta

• możliwość pracy ciągłej w stałych parametrach = niższa cena

• zmniejszenie gabarytów instalacji= niższa cena

• brak ograniczeń terenowych = niższa cena

• możliwość serwisowania , rozbudowy 

• współpraca z innymi źródłami zasilania  np..fotowoltaika, 

• zasilenie tradycyjnej instalacji grzejnikowej

uni-heat.com

11.



Ścieki energia jutra
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Implementacja w hotelu Sheraton

W hotelu Sheraton istnieje możliwość 

zagospodarowania 200 kWh energii
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Rynek
Wspomaganie klimatyzacji – akumulatory chłodu dla 50% 

urządzeń klimatyzacyjnych na świecie

uni-heat.com
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50%

klima…



Artykuły na temat kolektorów membranowych
Chłodnictwo i klimatyzacja                                           Globenergia
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Inwestycje . 

• Audyty energetyczne 
• Finansowanie
• ESCO 

uni-heat.com
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SRS BAUSYSTEM SP. Z O.O.

41-214 Sosnowiec ul. Stalowa 1,

Grzejmy

Lodem
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