
  

Instytut Energetyki Odnawialnej                          Platforma promocji produktów 
                                                       energetyki słonecznej                          

  

OFERTA DLA PRODUCENTÓW 
• Internetowe bazy danych i panel producenta 

• Dost�pno�� oferty producenta za po�rednictwem programu Kolektorek 2.0 

• Promocja firmy i produkowanych urz�dze�

• Mo�liwo�� dostosowania programu do własnych potrzeb 

Kolektorek 2.0 jest nowym, profesjonalnym programem do doboru instalacji 
solarnych, kalkulacji uzysku słonecznego oraz pokrycia zapotrzebowania na 
ciepło. 

Cechuje go du�a funkcjonalno�� i łatwo�� w u�yciu. Program posiada min.: 
• szeroki wybór polskich miejscowo�ci i urz�dze� dost�pnych na polskim rynku,
• jako jedyny pozwala dokonywa� oblicze� na wszystkich elementach instalacji solarnej nie tylko 

na kolektorach,
• oprócz oblicze� cieplnych dokonuje kalkulacji kosztów i pozwala wyliczy� okres zwrotu 

inwestycji, daje mo�liwo�� dokonywania oblicza� hydraulicznych,
• pozwala tworzy� dowolne zestawy solarne.

Zapewniaj�c z jednej strony niezawodn� pomoc w pracy projektantów i instalatorów słonecznych 
systemów grzewczych, program stwarza jednocze�nie du�e mo�liwo�ci promocji urz�dze�
wybranych marek i umacniania wizerunku firm z polskiego sektora energetyki słonecznej.



Internetowe bazy danych i panel producenta 

Kolektorek 2.0 jest narz�dziem umo�liwiaj�cym lepsz�
ni� kiedykolwiek współprac� pomi�dzy dostawcami 
urz�dze� a projektantami i instalatorami słonecznych 
systemów grzewczych. Wynika to z zastosowania  
w programie internetowych baz danych z dost�pnymi na 
polskim rynku urz�dzeniami wchodz�cymi w skład 
instalacji solarnych. Edycji tych baz dokonuj� sami 
dostawcy urz�dze� a umo�liwia im to tzw. Panel 
Producenta, do którego mo�na zalogowa� si� z poziomu 
przegl�darki internetowej. Ka�dy producent lub 
dostawca urz�dze�, otrzymuje login i hasło do 
indywidualnie mu przypisanego konta. W Panelu mo�na 
dodawa�, usuwa� i edytowa� informacje dotycz�ce 
własnej oferty, wł�cznie z zamieszczaniem krótkich 
opisów urz�dze� oraz podawaniem ich ceny 
(wykorzystywanej w kalkulatorze ekonomiczno-
finansowym programu). 

U�ytkownicy programu Kolektorek2.0 (zarówno pełnej 
jak i demonstracyjnej wersji), posiadaj�cy dost�p do 
Internetu, pobieraj� te informacje w postaci aktualizacji 
danych programu. 

Takie rozwi�zanie ma na celu, z jednej strony ułatwienie 
pracy projektantom i instalatorom na etapie doboru 
urz�dze� i kalkulacji kosztów inwestycji (dzi�ki bazom 
dysponuj� oni szerok� gam� produktów wraz  
z aktualnymi cenami), z  drugiej za�, producentom 
stwarza dodatkowe mo�liwo�ci docierania z ofert� do 
swoich klientów oraz do nowych, potencjalnych 
odbiorców (przede wszystkim do instalatorów, 
projektantów i architektów, a tak�e ko�cowych 
nabywców systemów energetyki słonecznej).  

W programie dost�pne s� bazy: 
• Kolektorów słonecznych
• Zasobników
• Sterowników solarnych
• Izolacji
• Pomp obiegowych
• Naczy� wzbiorczych
• Konstrukcji wsporczych

W oknach wyboru sprz�tu, w programie Kolektorek2.0, 
widoczne s� linki do internetowych stron dostawców  
i producentów urz�dze�. 

W przypadku kolektorów słonecznych, istnieje 
mo�liwo�� zamieszczenia linku do strony internetowej,  
z której u�ytkownicy programu b�d� mogli pobra� wyniki 
bada� laboratoryjnych danego kolektora i skan 
ewentualnie posiadanego certyfikatu, a w przypadku 
pomp obiegowych link do charakterystyki pracy pompy.



Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb firmy 

Istnieje również możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb producenta urządzeń i dostawcy 
systemów solarnych. Wprowadzone modyfikacje mogą dotyczyć m.in. stylistyki, logo czy informacji zawartych w 
raportach generowanych przez program. W tak skonfigurowanym programie będą znajdować się wyąłcznie produkty 
wybranego producenta czy grupy producentów w łatwy sposób aktualizowane dzięki dostarczonemu 
oprogramowaniu. Możliwe jest również stworzenie prostego reklamowego demo z ofertą producenta oraz stworzenie 
wersji on-line, umożliwiającej wykonywanie prostych obliczeń z poziomu przeglądarki internetowej.

Cena i kontakt 

Indywidualna wersja programu 

Cena do uzgodnienia - zależy od wskazanych przez producenta modyfikacji programu 

Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) 
ul. Mokotowska 4/6 
00-641 Warszawa 
tel.: +48 22 825 46 52 
fax.: +48 22 875 86 78 
e-mail: kolektorek@ieo.pl 
www.ieo.pl 
www.sklepieo.pl 
www.kolektorek.pl 

Dostęp do Panelu Producenta - jednorazowa opłata aktywacyjna - 500 zł netto


