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KOT Y ELEKTRYCZNE 3 GENERACJI
Najnowsza linia kot ów EKD.M3 i EKCO.M3 
oferuje najbardziej zaawansowane sterowanie 
pogodowe, umo liwia wspó prac  z buforem 
akumulacji ciep a, sterowanie prac  kilku 
obiegów grzewczych i zdaln  regulacj  sys-
temem ogrzewania przez internet. Model 
EKD.M3 stanowi kompletn  kot owni , która 
w kompaktowej obudowie zawiera kocio  c.o., 
zbiornik c.w.u. o pojemno ci 130 l, przepo-
nowe naczynia wzbiorcze i ca  niezb dn
armatur .

NISKIE KOSZTY OGRZEWANIA 
KOT EM ELEKTRYCZNYM
Najwi kszy wp yw na obni enie kosztów 
ogrzewania ma technologia wykonania 
budynku. Nowe budynki z dobr  izolacj
ciepln  i rekuperacj  maj  zapotrzebowanie 
na ciep o do celów ogrzewania i wentylacji
na poziomie 35 kWh/m2/rok. W starszych
budynkach bez izolacji to zapotrzebowanie 
przekracza nawet 200 kWh/m2/rok, dlatego 
konieczne jest wykonanie termomoderniza-
cji, które pozwala obni y  zapotrzebowanie 
do ok. 70 kWh/m2/rok. Oznacza to, e nowy 
budynek o pow. 150 m2 na ogrzewanie zu y-
je rocznie 5250 kWh energii, a budynek po 
termomodernizacji 10 500 kWh energii.

Je eli przyjmiemy, e zu ycie ciep ej wody 
przez 4-osobow  rodzin  wynosi ok. 6 m3

miesi cznie, a ilo  energii do podgrzania 
1 m3 (od 10 do 40°C) wynosi ok. 35 kWh, to 
rocznie na podgrzanie wody potrzeba zu y
2500 kWh energii, po uwzgl dnieniu strat 
zbiornika i instalacji b dzie to ok. 3200 kWh.

Kolejnym wa nym czynnikiem wp ywaj -
cym na obni enie kosztów ogrzewania jest 
odpowiednia taryfa energetyczna. W standar-
dowej taryfie G11 koszt 1 kWh wynosi ok. 
0,55 z  ( rednia stawka w kilku zak adach
energetycznych, 05.2018), przy zastosowaniu 
taryfy G12 z wykorzystaniem w 50% ta szej
taryfy i w 50% dro szej taryfy – koszt 1 kWh
obni a si  do 0,48 z . Najni sze koszty 
mo na uzyska  dzi ki zastosowaniu bufora 
akumulacji ciep a, gdzie do 100% wyko-

rzystywana jest ta sza taryfa – wtedy koszt 
wynosi jedynie 0,33 z /kWh.

Przy uwzgl dnieniu powy szych za o e
ca kowite roczne zu ycie energii do ogrzewa-
nia nowego domu i wody dla 4-osobowej ro-
dziny wynosi 8450 kWh, co przy wykorzy-
staniu kot a elektrycznego i bufora w taryfie
G12 daje koszt 2800 z . Natomiast dla domu 
po termomodernizacji roczne zu ycie energii 
wynosi 13 700 kWh, co daje koszt 4550 z .

Kocio  elektryczny z buforem c.o. – akumulacyjny system grzewczy
Firma Kospel jest jednym z najwi kszych europejskich 
producentów elektrycznych kot ów centralnego ogrzewania. 
Pierwsze kot y powsta y 25 lat temu. Dzi ki wieloletniemu 
do wiadczeniu, wysokiej jako ci oraz stosowaniu 
najnowocze niejszych rozwi za  technologicznych kot y marki 
Kospel doceniane s  na rynkach kilkudziesi ciu krajów wiata. 

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

tel. 94 346 38 08, fax 94 346 33 70
infolinia 801 011 225

e-mail: info@kospel.pl, www.kospel.pl

Uwaga! Do ogrzewania domu o pow. ok. 150 m2 

i zapotrzebowaniu na moc cieplną ok. 6 kW 

w celu maksymalnego wykorzystania taryfy G12 

przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego należy dobrać 

kocioł o mocy co najmniej 18 kW i bufor o pojemności 

co najmniej 500 l. Przy ogrzewaniu grzejnikowym 

o temperaturach projektowych 55/45°C warto rozważyć 

zastosowanie zbiornika buforowego o pojemności 

co najmniej 800 litrów i kotła  o mocy 24 kW.
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