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Przyszłość energetyki wiąże się z ciągłymi wyzwaniami. Wciąż rozwijająca się cywilizacja zamiast 

ułatwiać pracę, wręcz przeciwnie, sprawia, że specjaliści branży energetycznej muszą borykać się z coraz 

to nowymi problemami. Ciągły rozwój handlu, przemysłu i zmiana stanu wyposażenia gospodarstw 

domowych, a nade wszystko postępujące zmiany kulturowe i cywilizacyjne, sprawiają, że 

zapotrzebowanie na energię elektryczną wciąż wzrasta. Dodatkowo, system elektroenergetyczny 

zmuszany jest do działania na coraz większych mocach i staje się z tego powodu coraz bardziej 

skomplikowany. Droga od wytworzenia energii, poprzez jej przesył, a skończywszy na jej użytkowaniu, 

paradoksalnie, staje się coraz trudniejsza. Coraz większy problem stanowi też pozyskiwanie surowców, z 

których produkuje się energię w sposób tradycyjny, co wiąże się ze wzrostem cen surowców i produkcji 

energii. 

Jeśli zatem wytwarzanie energii opierałoby się tylko o konwencjonalne metody, w najbliższych 

latach stanęlibyśmy w obliczu energetycznej katastrofy. Ciągły rozwój nauki i technologii oraz 

zwiększające się zapotrzebowanie na energię, wymusza powstawanie innowacyjnych rozwiązań, które 

zaspokoją potrzeby rynkowe społeczeństwa. Na szczęście, dzięki  zastosowaniu nowych technologii, 

takich jak m.in. technika fotowoltaiczna bądź solarna, możliwe jest nieprzerwane dostarczanie prądu i 

ciepła. 

W artykule niniejszym przedstawiono urządzenie, które pozwala porzucić obawy o wyczerpaniu 

surowców służących wytwarzaniu energii, a w dodatku pozwala tę energię produkować znaczniej taniej. 

To czarodziejskie urządzenie zmieniające promienie słoneczne w prąd i ciepłą wodę, łączące funkcje 

fotowoltaiczne i solarne, zwie  się panelem hybrydowym ISIEtherm. Aby jednak zrozumieć sposób, w jaki 

działa ta rewolucyjna hybryda, należy najpierw przyjrzeć się ogniwom fotowoltaicznym i kolektorom 

słonecznym. Posłużą temu przedstawione poniżej klasyfikacje. 

Klasyfikacja ogniw fotowoltaicznych: 

 Ogniwa monokrystaliczne wykonane są z jednego monolitycznego kryształu krzemu. Charakteryzują 

się wysoką sprawnością - zazwyczaj 18-22% [1,5,8]. 

 Ogniwa polikrystaliczne wykonane są z wykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się sprawnością 

w przedziale: 14-18% [1,5,8]. 

 Ogniwa amorficzne wykonane są z amorficznego, bezpostaciowego i niewykrystalizowanego krzemu. 

Charakteryzują się niską sprawnością w przedziale: 6-10% [1,5,8]. 

 Ogniwa CdTe  wykonane są  z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe. Zazwyczaj 

cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa, a jego sprawność wynosi od 10 do 12% [1,5,8]. 

 Ogniwa CIGS wykonane są z mieszaniny półprzewodników takich jak miedź, ind, gal, selen. Bardzo 

często cały moduł zbudowany jest z jednego ogniwa, a jego sprawność wynosi od 12 do 14% [1,5,8]. 

Wymienione rodzaje ogniw oprócz sprawności i wykonania różnią się przede wszystkim ceną – im 

wyższa sprawność, tym większy koszt ich wytworzenia, a zatem większa cena końcowa produktu. Jeśli 

idzie o sprawność ogniw fotowoltaicznych, to w głównej mierze wpływają na nią warunki pogodowe. 

Niestety wpływ temperatury na pracę fotoogniwa jest bardzo istotny. Wzrost temperatury panelu 

znacznie zmniejsza jego moc w przypadku każdego rodzaju zastosowanego ogniwa. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że poza temperaturą za wynik pracy panelu jest odpowiedzialne również nasłonecznienie. 



Poziom nasłonecznienia relatywnie odpowiada poziomowi mocy, wartości prądu i napięcia, 

wytwarzanym w panelu fotowoltaicznym.  

 

Klasyfikacja kolektorów solarnych: 

 Kolektory płaskie mają kształt prostokąta. Na całej powierzchni kolektora znajduje się warstwa 

absorbera, do którego przylegają rurki. Rurkami przepływa czynnik roboczy, odbiera ciepło od 

nagrzanego absorbera i oddaje je do wymiennika ciepła [2]. 

 Kolektory próżniowe rurowe mają absorber umieszczony w szklanej rurze próżniowej, dzięki czemu 

ich sprawność jest wyższa niż w przypadku kolektorów płaskich i mogą odbierać ciepło z 

promieniowania rozproszonego, ogrzewają wodę nawet gdy niebo jest zachmurzone [2]. 

Tak jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych i tutaj temperatura otoczenia gra znaczącą rolę. 

Sprawność kolektora maleje wraz ze zwiększaniem różnicy temperatur pomiędzy otoczeniem a 

absorberem kolektora. Ważna jest także izolacja cieplna panelu. Zaobserwować można, że w kolektorach 

płaskich, posiadających gorszą izolację cieplną, sprawność kolektora obniża się szybciej niż w przypadku 

kolektorów próżniowych, których ta izolacja jest zdecydowanie lepsza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązaniem wymienionych problemów temperaturowych jest tytułowa hybrydowa rewolucja - 

ISIEtherm. Wykorzystanie dwóch technologii bazujących na energii słonecznej i połączenie ich w jednym 

panelu hybrydowym (rys. 1.), jest nie tylko nowatorskim i śmiałym posunięciem, ale przede wszystkim 

milowym krokiem na drodze do ulepszenia sprawności i funkcjonowania paneli.  

Cała idea udoskonalenia technologii korzystania z energii słonecznej opiera się tutaj na możliwości 

odebrania ciepła z nagrzanego panelu fotowoltaicznego, a wykorzystaniu go przez absorber kolektora 

solarnego. Powoduje to zwiększenie sprawności ogniwa fotowoltaicznego, a co za tym idzie, wzrost 

wyprodukowanego prądu, przy jednoczesnej produkcji ciepła. Panel hybrydowy minimalizuje koszty i 

maksymalizuje produkcję.  

Taki sposób radzenia sobie z wpływem temperatury powoduje wzrost elektrycznego zysku 

(uzyskanego z energii słonecznej) o co najmniej 10% rocznie. W systemach ustawionych optymalnie 

elektryczny zysk może wzrosnąć nawet do 30% i więcej w porównaniu ze standardowymi dostępnymi w 

handlu modułami fotowoltaicznymi. Zmniejszenie wpływu oddziaływania temperatury zmniejsza tempo 

starzenia się materiałów paneli, co stanowi dodatkową korzyść. ISIEtherm posiada również innowacyjną 

ISIEtherm-                                   Standardowy                                       ISIEtherm 

Absorber                                        Moduł PV                                     Moduł hybrydowy 

Rys. 1. Części składowe modułu hybrydowego [10]. 



izolację piankową na tylnej stronie modułu o wysokiej wartości izolacyjnej dzięki której, zapobiega 

utracie ciepła. 

Kolejną zaletą innowacyjnego panelu hybrydowego opracowanego przez właściciela firmy Nieberle 

Solar jest to, iż może on zostać wykonany z większości paneli fotowoltaicznych. Natomiast system 

podgrzewania C.W.U realizowany jest tutaj podobnie jak w normalnych panelach solarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia składania panelu hybrydowego (rys. 2) umożliwia również wymianę części 

fotowoltaicznej, co pozwala na dalsze korzystanie  z modułu solarnego w zmienionej hybrydzie. Ponadto, 

przy montażu panelu hybrydowego można zastosować wielorakie rozwiązania. System hybrydowy 

umożliwia bowiem stosowanie paneli pionowo lub poziomo. Wyprowadzenia systemowe obwodów 

prądowych oraz solarnych dla panelu hybrydowego przedstawia rys.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Technologia składania paneli ISIEtherm[10]. 

Izolacja piankowa 

Rys.3.  Montaż układów hybrydowych (po lewej stronie układ pionowy, po prawej poziomy) [10]. 



 

 

 

Możliwe jest również „uhybrydowienie” już istniejących i zamontowanych paneli 

fotowoltaicznych. Umożliwia to zastosowanie specjalnego systemu mocowania części solarnej, dzięki 

któremu działająca już instalacja jest wzbogacona o dodatkową funkcję – produkcji ciepłej wody 

użytkowej. Uzyskujemy również, jako produkt pochodny, polepszenie warunków produkcji energii 

elektrycznej. Poniżej zostały  przedstawione kroki jakie należy  wykonać aby poszerzyć instalację 

fotowoltaiczną o moduł solarny.  

 

 
Rys.4.  „Uhybrydowienie” paneli fotowoltaicznych 1 – demontaż istniejącego panelu, 2 – dodanie modułu 

solarnego, 3 – zastosowanie systemu montażowego  ISIE-Kick, 4 – zamontowanie izolacji panelu, 5 – 

montaż panelu hybrydowego[10]. 

Podsumowanie 

Opisana powyżej technologia przynosi nam zatem podwójne korzyści – uzyskujemy prąd oraz 

ciepłą wodę przy zastosowaniu tylko jednego kompletu mocującego. Nowy system produkcyjny i system 

ISIE-Kick umożliwiają zintegrowanie wymiennika ciepła ISIEtherm z prawie każdym standardowym 

modułem fotowoltaicznym. Dodatkowo, Kombimoduł (moduł hybrydowy) ISIEtherm może być 

zamontowany pionowo lub poziomo, a połączenia termiczne można w bardzo prosty sposób połączyć 

złączami wtykowymi. Takie zestawienie modułu fotowoltaicznego i  wysokowydajnego absorbera 

solarnego z turbulentnym strumieniem, daje z powierzchni modułu: 990 mm X 1340 mm = powierzchnia 

absorbera 1.32m², do 210 Wat wydajności elektrycznej oraz do 900 Wat wydajności cieplnej przy 

warunkach standardowych (tj. 1000 Wat 25°C). Poza tym, izolacja piankowa znajdująca się na tylnej 

stronie modułu zapobiega utratom ciepła. Bardzo duży przepływ płynu  (do 300 litrów/godz. w każdym 

module), przy niewielkim spadku ciśnienia, umożliwia prawie całkowity odbiór energii cieplnej z 

promieniowania. Paradoksem jest tu także fakt, iż doskonałe przyjmowanie ciepła przez moduł idzie w 



parze z jego schładzaniem, przez co zysk elektryczny uzyskany z energii słonecznej może wzrosnąć nawet 

do ponad 30 % , co znacznie przewyższa możliwości dotychczas stosowanych modułów fotowoltaicznych. 

[10] 

Panel hybrydowy na rynku polskim pojawił się stosunkowo niedawno, ale już cieszy się sporym 

zainteresowaniem. Jego bezpośrednim dystrybutorem jest firma PRE Biel, która dodatkowo zajmuje się 

produkcją  aparatów oraz rozdzielni dedykowanych dla fotowoltaiki. 
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