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Czy ogrze wa nie prą dem mo że być ta nie? (2)

Aby przejść z wia do mo ści teo re -
tycz nych przed sta wio nych w ma jo -
wym wy da niu „Ma�ga�zy�nu�In�sta�la�to�ra”
(ar ty kuł pt. „Noc na aku mu la cja” -
przyp. red.) do prak tycz nych, po słu -
żę się oce ną eko no micz ną kosz tów in -
we sty cyj nych i eks plo ata cyj nych dla
kon kret ne go do mu jed no ro dzin ne go
wy bu do wa ne go w Bia łym sto ku, o po -
wierzch ni użyt ko wej 130 m2, dwu -
kon dy gna cyj ne go, nie pod piw ni czo ne -
go i użyt ko wa ne go od kwiet nia 2010
ro ku. Jest to dom o do brej izo la cji ter -
micz nej w po sta ci sty ro pia nu gru bo -
ści 20 cm na ścia nach, 15 cm w pod -
ło dze, 28 cm weł ny na pod da szu użyt -
ko wym po mię dzy kro kwia mi. Dom
jest ogrze wa ny przy po mo cy aku mu -
la cyj nych pie ców elek trycz nych z dy -
na micz nym roz ła do wa niem, w tym z
ogrze wa niem pod ło go wym aku mu la -
cyj nym w kuch ni, wia tro ła pie, ła zien -
ce dol nej i gór nej oraz z wen ty la cją
na wiew no -wy wiew ną (re ku pe ra tor
krzy żo wy z wy mien ni kiem grun to -
wym ru ro wym). Wo da jest ogrze wa na
przy po mo cy boj le ra elek trycz ne go o
po jem no ści 200 l.

Koszt in we sty cyj ny (ro bo ci zna i
ma te riał) wy ko na nia ogrze wa nia elek -
trycz ne go opar te go na dy na micz nych
pie cach aku mu la cyj nych wraz z aku -
mu la cyj nym elek trycz nym ogrze wa -
niem pod ło go wym w ww. po miesz -
cze niach, wraz ze ste ro wa niem po go -
do wym i ter mo sta ta mi w każ dym po -
miesz cze niu, wy niósł 14 500 zł brut -
to. Kosz ty eks plo ata cji do mu w se zo -
nie 2010/2011 po ka za no w ta be li 1:
l ta ry fa: G12,
l moc umow na: 20 kW,

l po wierzch nia ogrze wa na: 130 m2,
l śred nia tem pe ra tu ra w se zo nie
grzej nym: 21°C, 
l śred nie mie sięcz ne kosz ty by to we
wraz z ogrze wa niem wo dy użyt ko wej:
200,00 zł,
l koszt ogrze wa nia do mu: 5190 - 200
zł * 12 mie się cy = 2790,00 zł.

Kosz ty ogrze wa nia bu dyn ku w ko -
lej nym se zo nie grzew czym 2011/2012
po ka za no w ta be li 2:
l ta ry fa: G12 + W,
l moc umow na: 20 kW,
l po wierzch nia ogrze wa na: 130 m2,
l śred nia tem pe ra tu ra w se zo nie
grzej nym: 21°C, 
l śred nie mie sięcz ne kosz ty by to we
wraz z ogrze wa niem wo dy użyt ko wej:
200,00 zł,

Koszt ogrze wa nia do mu: 3228-200
zł * 6 mie się cy = 2028,00 zł.

Jak wi dać, staw ki ener gii elek trycz -
nej za 1 kWh, po cho dzą ce z ra chun -
ków wy sta wio nych przez Za kład
Ener ge tycz ny Bia ły stok, by ły w se zo -
nie 2010/2011 tyl ko nie wie le niż sze
niż obec ne w ro ku 2012. Zi ma na to -
miast by ła w tam tym se zo nie dłu ga i
uciąż li wa. Pa mię taj my też, że da ne
do ty czą Bia łe go sto ku, a wiec jed ne go
z zim niej szych re jo nów Pol ski. Gdy by
dom był wy bu do wa ny np. w czę ści za -
chod niej Pol ski, ra chu nek za eks plo -
ata cję był by jesz cze niż szy. Do dat ko -
wo na le ży za zna czyć, że dom zo stał
nie daw no za miesz ka ły, a za tem stra ty
na zu ży ciu ener gii by ły w po cząt ko -
wym okre sie je go eks plo ata cji więk -
sze ze wzglę du na pa nu ją cą du żą wil -
got ność po cząt ko wą. Wi dać to wy raź -
nie w ko lej nym ro ku, gdy zi ma by ła

ła god niej sza i dom wy se zo no wa ny.
Mi mo że kosz ty ener gii elek trycz nej
nie znacz nie wzro sły, cał ko wi ty koszt
ogrze wa nia do mu jest mniej szy.

Pro szę też za uwa żyć, że oko ło 80%
ener gii elek trycz nej by ło wy ko rzy sty -
wa ne głów nie przez sys tem grzej ny w
ta niej „noc nej” ta ry fie. Po zo sta łe 20%
to kosz ty oświe tle nia, uży wa nia
sprzę tów AGD i in nych urzą dzeń
elek trycz nych pra cu ją cych w więk -
szo ści w droż szej ta ry fie „dzien nej”.
Na tym po le ga suk ces ta nie go ogrze -
wa nia do mu „prą dem”!

Do dat ko wo war to po ru szyć te mat
spo so bu ogrze wa nia cie płej wo dy
użyt ko wej w do mach. Gdy wy ko rzy -
stu je my ener gię elek trycz ną, naj lep -
sze bę dą dwa spo so by ogrze wa nia wo -
dy. Jed nym jest za sto so wa nie ogrze -
wa czy po jem no ścio wych (boj le rów), a
dru gim uży cie pro du ko wa nych pomp
cie pła po wie trze -wo da tyl ko do
ogrze wa nia wo dy. Je śli mó wi my o
eko no mii, to urzą dze nia te róż nią się
za sad ni czo 2 kwe stia mi. Pom py cie -
pła są znacz nie, bo na wet 5-krot nie,
droż sze in we sty cyj nie od boj le rów,
na to miast tań sze w eks plo ata cji, gdyż
ge ne ral nie w okre sie let nim do star -
cza ją nam wo dę przy bar dzo nie wiel -
kim zu ży ciu prą du. Tyl ko w okre sie
zi mo wym po ni żej tem pe ra tu ry po -
wie trza ze wnętrz ne go w za kre sie od -
8°C do +8°C włą cza ją się ich grzał ki,
za leż nie od ty pu pom py cie pła. Oczy -
wi ście za sa da ge ne ral na nie po win na
się zmie niać. Pod grze wa nie wo dy za -
rów no w boj le rze, jak i pom pie cie pła
po win ni śmy usta wić tak, by ko rzy sta -
ły one wy łącz nie z ta niej, noc nej
ener gii elek trycz nej, a jest to moż li -
we, gdyż za rów no boj le ry, jak i pom -
py cie pła ma ją wbu do wa ne w so bie
zbior ni ki po jem no ścio we od 150-300
li trów (za leż nie od ty pu pom py), za -
pew nia ją ce dłu gie utrzy my wa nie wy -
star cza ją cej dla ro dzi ny cie płej wo dy
w szczel nych i izo lo wa nych zbior ni -
kach po jem no ścio wych. 
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Więk szość ar ty ku łów w pra sie fa cho wej opi su je wszel kie spo so -
by i moż li wo ści ogrze wa nia bu dyn ków za po mo cą wę gla, pe le tu,
eko grosz ku, drew na, ga zu ziem ne go lub płyn ne go, ole ju i jesz cze
in nych źró deł ener gii, po rów nu jąc je bar dzo czę sto do ogrze wa -
nia za po mo cą ener gii elek trycz nej i za wsze wy ni ka z nich, że
ogrze wa nie „prą dem” jest naj droż sze. Czy tak rze czy wi ście jest?
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