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Pomimo faktu wysokiej sprawnoœci (pra-

wie 100%) – koszt eksploatacji  kot³ów

elektrycznych nie jest najni¿szy. Dla

przyk³adu – koszt uzyskania 1 kWh ener-

gii cieplnej (przy uwzglêdnieniu przeciêt-

nej sprawnoœci urz¹dzenia) wynosi dla

(koszty dla wrzeœnia 2007):

gazu ziemnego – ok. 0,18 z³;

gazu z butli – ok. 0,33 z³;

oleju opa³owego – ok. 0,30 z³;

mia³u wêglowego – ok. 0,10 z³;

pompy ciep³a – ok. 0,07 z³;

energii elektrycznej (II taryfa) – 0,22 z³;

energii elektrycznej(I taryfa) – 0,36 z³;

(ceny energii s¹ ró¿ne u ka¿dego dostaw-

cy – w.w. s¹ przyk³adowe).

Koszty energii dla celów ciep³ej wody

u¿ytkowej s¹ identyczne jak dla central-

nego ogrzewania.

Pomimo tej niekorzystnej relacji kot³y

elektryczne maj¹ wiele zalet (s¹ ma³e, ta-

nie, bardzo komfortowe, ciche, czyste,

wysoce bezawaryjne, nie wymagaj¹ komi-

na ani specjalnego pomieszczenia) i stosu-

jemy je np.:

w domkach letniskowych u¿ytkowa-

nych zim¹ okazjonalnie;

w zwartej zabudowie, gdy nie mo¿na

dostawiæ komina odprowadzaj¹cego

spaliny;

kiedy nie ma mo¿liwoœci zainstalowa-

nia zbiornika na olej lub gaz;

kiedy za rok lub 2 bêdziemy mieli sta-

³e przy³¹cze do gazu ziemnego;

w domu pasywnym lub energoosz-

czêdnym, gdzie wskaŸnik zu¿ycia

energii do ogrzewania wynosi ok.  20-

30 kWh/m2/rok lub niewiele wiêcej;

kiedy istnieje obawa dotycz¹ca bezpie-

czeñstwa instalacji gazowej lub olejowej;

kiedy trzeba zastosowaæ kocio³ bezp³o-

mieniowy;

w sytuacji, gdy podstawowym Ÿród³em

ciep³a jest inne urz¹dzenie, a kocio³

elektryczny jest alternatyw¹ (kot³em

zapasowym lub wykorzystywanym tyl-

ko w II taryfie).

Ostatnie  z wymienionych zastosowañ

jest coraz czêstsze i zas³uguje na najwiêk-

sz¹  uwagê:

a) inwestor decyduje siê na pompê ciep³a

(przy za³o¿eniu T
obl

.= -20°C – powinno

siê dobraæ np. pompê o mocy 15 kW).

Jednak inwestor montuje pompê o „1 sto-

pieñ s³absz¹” (np. 9 kW) + kocio³ elek-

tryczny 6 kW. Inwestycja kosztuje np.

o 10 000 z³ mniej, a dogrzewanie kot³em

elektrycznym bêdzie stosowane tylko po-

ni¿ej -15°C (roczny koszt tego „dogrzewa-

nia" to ok. 200-400 z³ wiêcej ni¿ sam¹

pomp¹).

b) inwestor decyduje siê na kocio³ na pali-

wo sta³e (np. mia³owy z elektronicznym ste-

rownikiem procesu spalania) w sytuacji

uniemo¿liwiaj¹cej obs³ugê kot³a – sterow-

nik kot³a elektrycznego sam za³¹cza w nim

grzanie. Tych sytuacji jest kilka do kilkuna-

stu dni w roku, a wiêc dodatkowy koszt

zwi¹zany z dro¿szym noœnikiem energii nie

jest finansowo groŸny. 

c) inwestor decyduje siê na ogrzewanie

drewnem za pomoc¹ kominka z p³aszczem

wodnym. To urz¹dzenie wymaga „dorzu-

cenia” paliwa co 4-6 godzin, a wiêc  np.po

po³udniu (jesteœmy w pracy) oraz nad ra-

nem od godz. 4  do 6-tej (jeszcze œpimy)

w³¹cza siê kocio³ elektryczny (zawsze tania

II taryfa). Wzrost kosztów ogrzewania mi-

nimalny, natomiast wzrost komfortu ciepl-

nego ogromny.

d) inwestor posiada kocio³ olejowy, grzeje

wiêc kot³em elektrycznym tylko w II tary-

fie. Dziêki temu oszczêdza kilkaset z³ rocz-

nie (pr¹d jest tañszy od oleju w II taryfie).

Posiadanie dodatkowego niezale¿nego

Ÿród³a energii w domu (wszystkie przy-

padki od a) do d)  ) daje dodatkowe po-

czucie komfortu psychicznego, wiêksze

poczucie bezpieczeñstwa.

Polski system elektroenergetyczny jest

oparty w 90% na surowcach krajowych

i odnawialnych, a wiêc jest odporny na

wp³ywy polityki i wzrost cen gazu i oleju

(dowodem na to jest niewielki wzrost cen

pr¹du w ci¹gu kilku ostatnich lat – rzêdu

4% rocznie).

Firma Elterm z Che³mna posiada du¿e

doœwiadczenie w produkcji elektrycz-

nych kot³ów c.o. (od 1992 roku) oraz  ma

w ofercie najszersz¹ na polskim  rynku

gamê    modeli. Kot³y Eltermu charakte-

ryzuj¹ siê: ma³ymi wymiarami, prostym

i estetycznym wzornictwem, inteligent-

nym mikroprocesorem steruj¹cym mini-

malizuj¹cym zu¿ycie energii, wysok¹ nie-

zawodnoœci¹ (np. grza³ki ze stali nie-

rdzewnej z super odpornoœci¹ na ka-

mieñ), przystêpn¹ cen¹. 
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Ogrzewanie elektrycznym kot³em przez wiele osób jest uwa¿ane 

za drogie. Przyjrzyjmy siê faktom. Ogrzewanie wody u¿ytkowej 

za pomoc¹ pr¹du jest powszechnie akceptowane (zarówno 

w ogrzewaczach przep³ywowych jak i pojemnoœciowych), pomimo ¿e

równie¿ jest dro¿sze ni¿ ogrzewanie np. gazem (relacja kosztów

„pr¹d - gaz” jest identyczna w ogrzewaniu wody u¿ytkowej 

i w ogrzewaniu pomieszczeñ kot³em elektrycznym) 

Kiedy warto 
ogrzewaæ kot³ami Elterm?
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