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Kotły elektryczne

a mo¿e

W wielu rejonach Polski nie ma gazu ziemnego.
Do ogrzewania domu mo¿na wtedy wykorzystaæ gaz
p³ynny, olej opa³owy lub paliwo sta³e. Ale co zrobiæ,
gdy nie jestemy w stanie spe³niæ wymogów
niezbêdnych do wykonania kot³owni?
Pozostaje ogrzewanie elektryczne.
Iwona Ma³kowska

fot. Kospel

O

grzewanie elektryczne stosujemy
przede wszystkim w domach, w których nie ma miejsca na kot³owniê, magazyn oleju lub sk³ad opa³u, albo nie mo¿emy wybudowaæ komina. Warunkiem ekonomicznej pracy urz¹dzenia jest dobrze
ocieplony budynek, czyli bardzo energooszczêdny, oraz mo¿liwoæ korzystania
z taryfy nocnej. Szacuje siê, ¿e koszt
ogrzewania energi¹ elektryczn¹ jest wtedy
o oko³o 35% wy¿szy ni¿ przy ogrzewaniu
gazem ziemnym, który jest najtañszym
nonikiem energii, du¿o tañszym ni¿ olej
opa³owy czy gaz p³ynny. Mimo ostatnich
decyzji w sprawie akcyzy na olej opa³owy
i gaz p³ynny, ju¿ wkrótce mo¿e okazaæ siê,
¿e ogrzewanie pr¹dem elektrycznym bêdzie mia³o zbli¿on¹ cenê do gazu p³ynnego i oleju opa³owego.
Ogrzewanie przy u¿yciu kot³a elektrycznego warto zastosowaæ, gdy przewidujemy w przysz³oci mo¿liwoæ pod³¹czenia instalacji do sieci gazowej. Bêdziemy wtedy mieli gotow¹ instalacjê centralnego ogrzewania.
Kocio³ elektryczny mo¿e tak¿e wspomagaæ system ogrzewania kominkiem,
tradycyjnym kot³em na paliwo sta³e,
pomp¹ ciep³a, kolektorem s³onecznym.
W chwili, gdy kominek lub kocio³ przestaje ogrzewaæ (co ma miejsce zazwyczaj
noc¹, czyli w II taryfie) automatyka uruchamia kocio³ elektryczny. Równie¿
w czasie kilkudniowego wyjazdu domowników, instalacja centralnego ogrzewania
zostanie zabezpieczona przed zniszcze-
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niem z powodu wych³odzenia (coraz czêciej w soboty i niedziele dostêpna jest taryfa weekendowa, taka jak taryfa II).
W uk³adzie z pomp¹ ciep³a kocio³ elektryczny przejmuje grzanie w czasie silnych mrozów  wtedy praca pompy by³aby bowiem nieekonomiczna.
Kocio³ elektryczny mo¿e te¿ byæ bardzo dobrym urz¹dzeniem do ogrzewania
domków letniskowych.

Jaki kocio³ wybraæ

Wiêkszoæ kot³ów elektrycznych to
urz¹dzenia wisz¹ce  gdy¿ s¹ bardzo lekkie. S¹ tak¿e dostêpne kot³y stoj¹ce  najczêciej du¿ej mocy.
Dostêpne w Polsce kot³y elektryczne
s¹ zazwyczaj jednofunkcyjne. Wiêkszoæ
z nich mo¿e wspó³pracowaæ z zasobnikiem c.w.u., dziêki czemu ogrzewaj¹ zarówno wodê grzewcz¹ jak i u¿ytkow¹. S¹
tak¿e kot³y, które nie maj¹ mo¿liwoci
ogrzewania wody u¿ytkowej, ale dziêki
mniejszemu rozbudowaniu elektroniki s¹
tañsze od standardowych kot³ów z priorytetem c.w.u. . Wykorzystywane s¹ one
zw³aszcza jako alternatywne ród³o ciep³a
do instalacji z kominkiem, pomp¹ ciep³a,
kot³em na paliwo sta³e itp. Budowa kot³a
elektrycznego pokazana jest na .
Interesuj¹cym rozwi¹zaniem s¹ tzw.
elektrodowe kot³y grzewcze !. Wydzielanie w nich ciep³a nastêpuje na skutek
przep³ywu pr¹du elektrycznego przez wodê miêdzy dwiema elektrodami, która jest
w ten sposób nagrzewana  w kot³ach
tych nie ma grza³ek elektrycznych.



Pamiêtaj

Instalacja musi byæ uziemiona,
aby w przypadku wyst¹pienia przebicia
nie dosz³o do pora¿enia u¿ytkowników.
Niebezpieczeñstwo to dotyczy zw³aszcza
instalacji centralnego ogrzewania z metali, czyli np. z miedzi. Unikniemy ryzyka
pora¿enia pr¹dem, je¿eli przynajmniej
niektóre fragmenty instalacji bêd¹ wykonane z tworzywa sztucznego. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wysoka temperatura niekorzystnie dzia³a na rury z tworzyw. Dlatego przed kupnem sprawdmy, które
z nich mo¿emy zastosowaæ w naszej instalacji c.o.
Pr¹d mo¿e byæ bardzo niebezpieczny.
Dlatego bardzo wa¿ne jest, aby kocio³
mia³ znak CE, gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo u¿ytkowania.

 Ten kocio³
jednofunkcyjny
przeznaczony
jest tylko do
ogrzewania wody
grzewczej. Chocia¿ na zdjêciu
wygl¹da na du¿y,
w rzeczywistoci
jest wielkoci
ganicy
(fot. Elterm)
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380 mm
elektroniczny panel sterowania
wyposa¿ony w mikroprocesor
zarz¹dza prac¹ kot³a
wy³¹cznik termiczny
zabezpiecza kocio³ przed
przegrzaniem

660 mm

zespó³ mocy wykonany
z elementów pó³przewodnikowych
zapewnia niezawodn¹
i bezg³on¹ pracê
zespó³ grzejny wykonany z miedzi
czujnik przep³ywu

rozstaw króæców ~ 130 mm
(odleg³oæ króæców
od ciany ~ 55 mm)
Budowa kot³a elektrycznego, podgrzewaj¹cego wodê przy pomocy grza³ek elektrycznych
(fot. Kospel)

>>

! Elektrodowy kocio³ grzewczy ma wysokoæ
oko³o 30 cm (fot. Yox-Pol)

Jak podgrzewaæ c.w.u.?

Decyduj¹c siê na ogrzewanie domu pr¹dem, ciep³¹ wodê mo¿emy uzyskaæ z zasobnika z wê¿ownic¹ wspó³pracuj¹cego z kot³em a). Mo¿emy tak¿e zastosowaæ niezale¿ny pojemnociowy podgrzewacz
elektryczny.
Dla dwuosobowej rodziny zazwyczaj nie warto inwestowaæ w dodatkowy zasobnik. Iloæ zu¿ywanej
przez ni¹ wody jest na tyle niewielka, ¿e na wieczorn¹ k¹piel powinna wystarczyæ zawartoæ podgrzewacza. Natomiast rodzina wiêksza, np. 3- lub 4-osobowa, zu¿ywa wieczorem wiêcej wody ni¿ mieci siê
w podgrzewaczu. Dlatego dla niej lepszym rozwi¹zaniem bêdzie zastosowanie uk³adu: kocio³ elektryczny i zasobnik. Moc kot³a jest du¿o wy¿sza ni¿ standardowego podgrzewacza, dziêki czemu woda w zbiorniku zostanie ogrzana du¿o szybciej, a to zwiêkszy komfort u¿ytkowania  np. kocio³ o mocy 12 kW w ci¹gu 20 min. podgrzeje wodê w 100-litrowym zasobniku o 40°C.

zasobnik c.w.u.
ciep³a
woda

kocio³
elektryczny

zimna
woda

a) Schemat instalacji centralnego ogrzewania z zasobnikiem c.w.u.;
 kierunek przep³ywu wody

grzejniki

A mo¿e akumulator
ciep³a?

Kocio³ elektryczny mo¿e wspó³pracowaæ z akumulatorem ciep³a  zbiornikiem
o du¿ej pojemnoci (co najmniej
200 dm3) #. Wodê w nim ogrzewa siê
przede wszystkim w czasie obowi¹zywania taryfy nocnej. Nagromadzone ciep³o
jest oddawane w ci¹gu dnia. Dziêki temu
z I taryfy musimy korzystaæ w stopniu
du¿o mniejszym (lub nie musimy w ogóle). Kocio³ elektryczny mo¿e wspó³pracowaæ zarówno z akumulatorem ciep³a, jak
i z zasobnikiem c.w.u. Wad¹ takiego rozwi¹zania jest fakt, ¿e zainstalowanie
zbiornika akumuluj¹cego ciep³o znacznie
podwy¿sza koszty inwestycyjne. Ponadto
z uwagi na jego du¿¹ pojemnoæ, czyli
wielkoæ, musimy przewidzieæ miejsce na
lokalizacjê i sprawdziæ, którêdy bêdziemy
mogli wnieæ go do pomieszczenia.

Komfortowe
sterowanie

W kot³ach elektrycznych stosuje siê
od kilku do kilkunastu grza³ek. Przez ich
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a)
akumulator
ciep³a
grzejniki

kocio³
elektryczny

b)

grzejniki
kocio³
elektryczny

c)

akumulator
ciep³a

zasobnik c.w.u.

grzejniki
kocio³
elektryczny

# Schemat instalacji c.o. z akumulatorem ciep³a;

 kierunek przep³ywu wody:
a  w instalacji p³ynie woda o takiej temperaturze, jaka jest w zbiorniku;
b  dziêki zastosowaniu zaworu trójdrogowego instalacj¹ grzejnikow¹ mo¿na sterowaæ za pomoc¹
dowolnej automatyki, np. pogodowej;
c  kocio³ mo¿e podgrzewaæ wodê grzewcz¹, gromadzon¹ w akumulatorze ciep³a i wodê u¿ytkow¹

sekwencyjne w³¹czanie wytwarzan¹ przez
kocio³ moc dostosowuje siê do aktualnego
zapotrzebowania budynku na ciep³o.
W³¹czanie grza³ek mo¿emy uzale¿niæ od
temperatury wody powrotnej, temperatury w tzw. pomieszczeniu wiod¹cym lub
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Jeli zdecydujesz siê na ogrzewanie
elektryczne, musisz wyst¹piæ do rejonu
energetycznego o zwiêkszenie przydzia³u
mocy. Mo¿e siê to wi¹zaæ z koniecznoci¹
przerobienia instalacji, zarówno tej w budynku, jak i przy³¹cza. Dlatego przed zakupieniem kot³a sprawd, czy istnieje
mo¿liwoæ pod³¹czenia urz¹dzenia o wybranej mocy.

Jak oszczêdzaæ
energiê

akumulator
ciep³a

106

Wa¿ne

temperatury zewnêtrznej. Kot³y wiêkszej
mocy pod³¹czamy do zasilania trójfazowego (400 V). Ma³e kot³y, o mocy np.
4 lub 6 kW, mo¿emy pod³¹czyæ do instalacji jednofazowej (230 V), jednak oznacza to du¿e jej obci¹¿enie.

Decyduj¹c siê na ogrzewanie elektryczne, warto zastanowiæ siê nad rozliczaniem dwutaryfowym. Jest ono szczególnie korzystne, gdy w uk³adzie ogrzewania zastosujemy zasobniki ciep³a. Wykorzystuj¹c tani¹ energiê w drugiej taryfie, ca³¹ wodê w zasobniku podgrzewamy
do temperatury wynosz¹cej prawie 100°C.
Wodê z zasobnika wykorzystuje siê do zasilania instalacji w godzinach obowi¹zywania I., czyli dro¿szej taryfy na energiê
elektryczn¹.
Drugim sposobem osi¹gniêcia korzyci z tañszej taryfy nocnej jest wykorzystanie akumulacyjnoci cieplnej budynku.
To rozwi¹zanie jest korzystniejsze ni¿ zastosowanie zbiornika akumuluj¹cego ciep³o, gdy¿ nie wymaga dodatkowej powierzchni pod zbiornik i nie ma problemu z jego wniesieniem do pomieszczenia.
Jednak dotyczy to tylko budynków, które
jednoczenie maj¹ du¿¹ pojemnoæ ciepln¹ przegród. Tak wiêc metody tej nie zastosujemy w domach wykonanych
w technologii szkieletowej (w tzw. kanadyjczyku), gdy¿ nie ma tam mo¿liwoci
zakumulowania ciep³a.
Budynek o du¿ej izolacyjnoci cieplnej jest dobrym akumulatorem ciep³a.
W drugiej (czyli tañszej) taryfie, miêdzy
godzin¹ 4 a 6 nad ranem, podwy¿szamy
temperaturê w budynku do 22-23°C. Przy
tej wartoci nie odczuwa siê dyskomfortu
cieplnego. Potem ciany bêd¹ powoli oddawa³y nagromadzone w nich ciep³o.
Dziêki temu przez kilka kolejnych godzin
kocio³ nie bêdzie musia³ siê w³¹czaæ. Je¿eli nie ma zbyt du¿ych mrozów, kocio³
w³¹czy siê dopiero miêdzy godzin¹ 13
a 15, czyli znowu w II taryfie. W ten sposób jedynie wieczorem mo¿e zaistnieæ koniecznoæ dogrzania budynku pr¹dem
z taryfy I. Schemat takiego systemu pokazany jest na rysunku #.
I

