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rozmowy
o budowaniu

Czy właściciele domów 
prywatnych bez 
zachęt i wsparcia będą 
inwestować w energię 
ze słońca i z wiatru? 
Jeśli tak, to pierwsza 
będzie agroturystyka. 
Tam, gdzie ludzie 
jadą na wypoczynek, 
ekologia jest w cenie.

Z doświadczeń 
Czytelników

Agroturystyka 
na słońce i wiatr

Korytarz 
dobudowany 

wzdłuż rzędów 
pokoi izoluje je 

od chłodu

Parterowe 
budynki 
ustawione są 
w podkowę, 
tworzą zaciszny 
ogródek

Wizytówka tego motelu 
– potężna bateria słoneczna 
i wiatrak
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 rozmowy

o budowaniu otel ma swoje prawa. 
Potrzebuje dużo energii 
elektrycznej, bo nawet 
jeśli nie ma gości, pra-

cują chłodziarki, pralki, oświetlone 
są pokoje i teren. 7 kW to najniższy 
pobór mocy. Motel potrzebuje też 
dużo ciepła, by ogrzać sporą kuba-
turę. Zyski są nierównomiernie roz-
łożone w czasie, za to koszty stałe. 
Jak każdy biznes, tak i ten utrzymać 
na powierzchni nie jest łatwo, a co 
dopiero na nim zarabiać. W małym 
miasteczku pod Krakowem działa 
dziesięć podobnych obiektów nocle-
gowych, więc konkurencja jest bar-
dzo duża. To, co wyróżnia obiekt 
pana Adama, to pozyskiwanie ener-
gii odnawialnej – to motel zasilany 
przez słońce i wiatr. 
Parterowe pawilony połączone są 
szeregowo w podkowę. Budynki 
zaprojektowano z troską o jak naj-
mniejsze zapotrzebowanie na ener-
gię do ogrzewania. Każdy pokój 
ma wyjście bezpośrednio na dzie-
dziniec, ale od wewnątrz wzdłuż 
budynku biegnie przeszklony kory-
tarz – śluza, która izoluje pokoje 
od bezpośredniego wpływu otocze-
nia. Zimą w korytarzu temperatura 
wynosi około 15oC. 

Słońce zamiast gazu 
Przygoda pana Adama z odnawial-
nymi źródłami energii zaczęła się 
dziesięć lat temu od zakupu kolek-
torów słonecznych. Panele kupo-
wał u producenta, montował sam. 
– Dzięki temu obniżyłem koszt  
inwestycji o połowę – ocenia wła-
ściciel. 
Zainwestował 150 tys. zł. Dziś 
w obiekcie jest sześć niezależnych 
instalacji kolektorów słonecznych  
płaskich do podgrzewania wody 
użytkowej – w sumie 50 paneli  
o łącznej powierzchni 100 m2. 
W sezonie letnim w słoneczne dni 
produkują dziennie 3800 l ciepłej  
wody o temperaturze do 60oC.  
Podgrzana woda gromadzona jest 
w zbiornikach 400- i 500-litrowym. 
W każdej z niezależnych instalacji 
podstawowym źródłem ciepła jest 
kondensacyjny kocioł gazowy.  
W praktyce kotły pracują tylko 

zimą, latem w motelu gazu używa 
się wyłącznie w kuchni do gotowa-
nia. Pan Adam ocenia korzyści ze 
słońca na kwotę 3 tys. zł miesięcz-
nie. Tyle oszczędza na gazie, który 
zużyłby na podgrzanie ciepłej wody 
użytkowej. 
Zimą, gdy słońca jest mniej, kolekto-
ry wciąż zaoszczędzą sporo – około  
500 zł miesięcznie. Dla porównania  
miesięczne koszty utrzymania mote-
lu wynoszą zimą od 5 do 10 tys. zł  

za gaz i od 3 do 5 tys. zł za energię  
elektryczną.

Słoneczny kemping
Kemping dla amatorów wypoczynku 
pod namiotami położony jest w sta-
rym sadzie. Wśród drzew stoi domek 
z umywalnią i kabinami prysznico-
wymi. Ciepłą wodę zapewnia elek-
tryczny podgrzewacz. Zbiornik 
ma pojemność 400 l – ciepłej wody 
w nim nie brakuje. Jak to działa? 

Tekst i zdjęcia Andrzej T. Papliński
Współpraca Piotr Laskowski

M

Każda z niezależnych instalacji 
ogrzewa część motelu. Źródłem 
ciepła są kocioł gazowy 
i kolektory. Podgrzaną wodę 
gromadzi się w zbiorniku

Umywalnia na kempingu – ciepła woda z kolektorów jest w razie potrzeby dogrzewana 
w bojlerze elektrycznym

Kolektory słoneczne całkowicie 
zaspokajają letnie zapotrzebowanie 
motelu na ciepłą wodę

szczegóły s. 18
Prenumerujesz – zyskujesz
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Kolektory odnajdziemy na głów-
nym budynku motelu. To ten sam 
zestaw, który zasila w ciepłą wodę 
kuchnię. Podgrzana woda trafia  
izolowaną rurą ze zbiorników 
w budynku do zbiornika pojemno-
ściowego na kempingu. Tam elek-
tryczna grzałka dogrzewa – w razie 
potrzeby – wodę do żądanej tempe-
ratury 55oC. Ponieważ okazało się,  
że zużycie wody jest duże, pan 
Adam dodał cztery kolektory sło-
neczne na dachu umywalni, by 
jeszcze bardziej ograniczyć pobór 
prądu na kempingu. Potrójny spo-
sób grzania sprawia, że 50 miesz-
kańców namiotów może korzystać 
z ciepłej wody, a rachunek za ener-
gię elektryczną wynosi latem nie 
500 zł, lecz 40 zł miesięcznie.

Dach pokryty bateriami
Potężny zestaw ogniw fotowoltaicz-
nych na nowym domu jednorodzin-
nym, który także stał się częścią  
motelu, to nabytek z czerwca 2011 r. 
Znów odnajdziemy optymalną ścież-
kę inwestycji. Pan Adam dotarł 
do producenta. Jako klient składają-
cy duże zamówienie dostał niższą  
cenę na materiały i montaż. 
120 paneli fotowoltaicznych z powło-
ką kadmowo-tellurową o wymiarach 
60 x 120 cm kosztowało 90 tys. zł. 
Każdy ma moc 75 W (w sumie 9 kW) 
i może pozyskiwać energię także  
przy zachmurzonym niebie (chociaż 
energii elektrycznej jest wtedy  
mniej). Dach z ogniw jest podzielony 
na 17 sekcji, co powoduje, że ewen-
tualne zacienienie jednej z nich 
nie wpływa na pozostałe, czyli nie 
zmniejsza ilości produkowanego 
przez nie prądu. W dni słoneczne  
intensywny pobór energii kończy 
się najpóźniej około godziny 18.00. 
Nad maksymalnym wykorzystaniem 
słońca czuwa niemiecka elektronika.
Odczytujemy liczniki. Przez 13 mie-
sięcy pracy słonecznego dachu ogniwa 
wyprodukowały 11,1 MWh prądu.  

Elektronika do zarządzania 
pracą ogniw. W słonecznym 
dniu, w którym złożyliśmy 
wizytę panu Adamowi, baterie 
wyprodukowały do godziny 15.30 
prawie 5 kWh prądu

Ogniwa fotowoltaiczne: 120 paneli – 10 kW
Turbina wiatrowa: 0,5 kW
Kolektory słoneczne: 50 paneli do produkcji   
ciepłej wody
Oświetlenie LED

MOTEL ZASILANY OZE

Stacja uzdatniania wody. 
Ma „zmiękczyć” niebezpieczeństwo 
– twardą wodę, która zagraża 
instalacji i AGD

Ogniwa fotowoltaiczne 
produkują niewielką część 
energii elektrycznej potrzebnej 
w motelu, ale rocznie pozwalają 
zaoszczędzić ponad 6 tys. zł. 
To już coś...
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Budynki agroturystyczne

Na hasło „agroturystyka” bezpłatny katalog projektów 
22 59 05 580,  projekty@murator.com.pl

Budynki agroturystyczne całoroczne i letniskowe,  
parterowe i z poddaszem użytkowym,  
o różnorodnych układach funkcjonalnych, 
w wersji z pokojami lub segmentami na wynajem

 
projekt + kredytTeraz u nas!

www.projekty.murator.pl 

Co ciekawe, energia elektryczna w motelu produkowana 
jest wyłącznie na potrzeby własne.  
– Gdybym chciał sprzedawać prąd do sieci, musiałbym 
najpierw zapłacić 30 tys. zł za wszelkie zgody, przyłącza 
i urządzenia – mówi pan Adam.  
Nie ma takiej potrzeby. Energia elektryczna pozyskiwa-
na ze słońca zaspakaja tylko malutką część zapotrzebo-
wania motelu. Liczą się niższe rachunki za prąd – dach 
z ogniw produkuje go tyle, że przez rok można zaoszczę-
dzić 6,5 tys. zł (przy cenie 60 gr za 1 kWh). 

Uzdatnianie wody pozwala oszczędzać
Woda w miasteczku jest bardzo twarda, co – jak wiadomo  
– nie służy ani ludziom, ani instalacji. Obecność wapnia  
i magnezu powoduje powstawanie w czasie podgrze-
wania wody kamienia kotłowego, który niszczy insta-
lacje i urządzenia: pralkę, ekspres do kawy, zmywarkę, 
czajnik elektryczny, armaturę. Twarda woda to prędzej 
czy później powód do wydatków. W motelu, w którym 
jest pralnia z dużymi nowoczesnymi pralkami, są kotły, 
grzałki, podgrzewacze, mnóstwo umywalek i pryszni-
ców, ten problem ma pierwszorzędne znaczenie. 
Pan Adam: – Gdy woda jest twarda, trudniej się umyć, 
spłukać z siebie mydło, przez co zużywa się więcej 
wody. A do prania trzeba dodać więcej proszku. Średnio 
z powodu twardej wody jej zużycie w motelu jest o 20% 
wyższe! Większy jest też pobór energii. Zatem zmięk-
czanie to nie tylko ochrona instalacji i urządzeń, ale też 
duża oszczędność.  
Efekt takiego myślenia? W domu są stacje uzdatniania 
i zmiękczania wody. Każda z niezależnych instalacji  
podgrzewania wody jest chroniona. Stacje zmiękczania  
działają automatycznie, dodatkowo podłączone jest 
też urządzenie do uzdatniania wody na bazie węgla 
aktywnego, a kuchnia ma swoją oczyszczalnię na bazie 
odwróconej osmozy. 
Oszczędności: – Nawet 2 tys. zł miesięcznie – oblicza 
pan Adam.

Wiatrowe – turbina i pompa ciepła
W motelu na oszczędności pracuje też wiatr. Tym 
razem zacznijmy od basenu. Ma wymiary 13 x 5 x 1,5 m,  
woda jest ogrzewana przez powietrzną pompę ciepła 
o mocy 17 kW. Urządzenie pracujące w okresie letnim 
potrafi w ciągu 20 godzin podnieść temperaturę  
z 20 do 24oC. Producent informuje, że COP pompy 
wynosi 4,6, czyli pobór mocy pracującego urządzenia 
to 3,7 kW. Ważnym elementem basenu jest pompa  
filtrująca wodę – zasila ją energia elektryczna produ-
kowana przez... turbinę wiatrową. 
– Wiatrak ma przede wszystkim charakter reprezenta-
cyjny – tłumaczy właściciel. Urządzenie kosztowało  
33 tys. zł, generuje moc zaledwie 500 W, do tego już 
raz się popsuło i trzeba było wynajmować dźwig (koszt 
300 zł za godzinę), by wymienić łożysko. Produkuje 
1500 kWh energii rocznie, pozwala zaoszczędzić 825 zł. 
Czas zwrotu inwestycji jest bardzo długi, za to wiatrak 
cieszy gości. Wycieczki z młodzieżą odwiedzają motel 
w celach edukacyjnych.  
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nie dostarcza prądu? Nie. Obiekt 
rozrósł się tak, że potrzebne jest 
dodatkowe niezależne źródło ener-
gii na wypadek przerw w jej dosta-
wie. Tym urządzeniem jest agregat 
prądotwórczy o mocy 50 kW zasi-
lany olejem opałowym. Pan Adam 
tłumaczy: – To nasza ochrona  
przed ryzykiem, że wesele w mote-
lu zostanie przerwane z powodu  
kompletnych ciemności. Przerwy 
w dostawie prądu zdarzają się pięć-
-sześć razy w roku. Wtedy auto-
matycznie włącza się agregat i... 
orkiestra gra dalej. 

Pytanie o koszty 
i zyski
Czy to się opłaca? Odpowiedź 
pana Adama zaskakuje i daje 
do myślenia. – Nie myślę w kate-
goriach, czy mi się to teraz opłaca.  
Prowadzę motel i różne inne inwe-
stycje w miasteczku, mam duży 
kredyt do spłacenia. Kiedy mam 
wolne środki, nie chcę kupować  
– powiedzmy – samochodu za 
200 tys. zł. Wystarczy mi auto za 
40 tys. zł, a wszystkie pieniądze  
inwestuję w urządzenia, które 
obniżają koszt prowadzenia motelu.  
Liczy się „jutro” – niższe koszty  
utrzymania to większe bezpie-
czeństwo. Spłacimy kredyt, wyj-
dziemy na swoje... r

Agregat – bezpieczeństwo 
energetyczne w motelu
Czy odnawialne źródła energii 
wystarczają do działania motelu, 
gdy czasem sieć energetyczna  

Przy okazji pytamy o koszt utrzyma-
nia basenu. To 1 tys. zł miesięcznie 
– najwięcej idzie wcale nie na ener-
gię elektryczną do podgrzewania 
wody, lecz na chemię i działania 
zapewniające czystość wody. 

Oświetlenie wyjątkowo 
oszczędne
Gdyby policzyć wszystkie lampy, 
które oświetlają obiekt, to okaże 
się, że jest 600 punktów świetl-
nych, a czasami świeci nawet 300 
naraz. Pan Adam i tę część zapo-
trzebowania na energię postano-
wił zoptymalizować. Znów droga 
do producenta i dystrybutora...  
konsekwentnie wymienił naj-
ważniejsze żarówki. Początkowo 
na świetlówki energooszczędne,  
a później stopniowo na LED-y. 
Taką lampę diodową można wkrę-
cić w oprawkę zwykłej żarówki.  
Wedle opisu producenta LED 
potrzebuje dziesięć razy mniej 
energii niż świecąca podobnie 
żarówka i dwa razy mniej niż świe-
tlówka kompaktowa. Jej wadą 
jest cena – około 30 zł za sztukę, 
a zaletą żywotność – nawet 25 tys. 
godzin świecenia! 
– Dzięki nowoczesnym żarówkom 
mogę zaoszczędzić do 300 zł mie-
sięcznie na kosztach oświetlenia 
– wylicza pan Adam. 

Wodę podgrzewa 
powietrzna pompa 

ciepła o mocy 17 kW

Pan Adam tłumaczy wszystkim, 
że inwestuje w niższe koszty utrzymania 
z myślą o przyszłości

zdjęcia, relacje, poradySzukaj

Czy przekonuje Cię  
argumentacja pana Adama?
Zapraszamy do dyskusji na Forum MURATORA

(forum.muratordom.pl/domenergooszczedny)

Przydomowa turbina 
wiatrowa o mocy 
0,5 kW zasila filtr wody  
w basenie

Oświetlenie motelu 
również jest 

energooszczędne 
– świetlówki oraz LED-y

Sklep internetowy - Czytaj Nas : OrderID: 1482568 : Tomasz  Pasek : motel@nawierzynka.pl

Este
lar


