
Charakterystyka oogólna
System ogrzewania akumulacyjnego jest stosowany od wielu

lat. Jego g³ówna zasada dzia³ania polega na gromadzeniu

energii cieplnej w godzinach II taryfy (tañszej energii elek-

trycznej) i oddawaniu jej przez ca³¹ dobê. Pracê urz¹dzeñ

akumulacyjnych mo¿na podzieliæ na dwa etapy. Pierwszy etap

to nagrzewanie, podczas którego energia pobierana z sieci

elektrycznej nagrzewa wk³ad akumulacyjny. Drugim etapem

jest roz³adowanie, w którym ciep³o oddawane jest do otocze-

nia przez ca³¹ dobê a¿ do momentu kolejnego ³adowania.

Ogrzewacze akumulacyjne maj¹ ró¿ne rozwi¹zania konstruk-

cyjne. Na rynku dostêpne s¹ trzy rodzaje ogrzewaczy:

powierzchniowe (statyczne), powierzchniowo-kana³owe oraz

z dynamicznym roz³adowaniem.

Najbardziej oszczêdnym i komfortowym systemem ogrzewa-

nia elektrycznego jest zastosowanie ogrzewaczy akumulacyj-

nych z dynamicznym roz³adowaniem.

W porównaniu do najstarszych technologicznie ogrzewaczy,

w nowych zastosowano blok akumulacyjny z kana³ami, który-

mi przep³ywa ogrzane powietrze, co zwiêksza skutecznoœæ

pieca. W nowych ogrzewaczach zastosowano wentylator

osiowy, którego praca jest bardzo cicha. 

Zastosowana nowoczesna izolacja termiczna zatrzymuje ciep³o

wewn¹trz urz¹dzenia tak, ¿e zgromadzone ciep³o jest g³ównie

wydmuchiwane do pomieszczenia przez wentylator.

Praca wentylatora jest sterowana pokojowym regulatorem tem-

peratury lub tygodniowym programatorem, który pozwala na

dostosowanie temperatury w pomieszczeniu do naszych potrzeb

(ustawienie obni¿ki temperatury w czasie, kiedy nie przebywamy

w pomieszczeniu oraz jego dynamiczne roz³adowanie w stosun-

kowo krótkim czasie np. po naszym powrocie z pracy w godzi-

nach popo³udniowych). 

Dodanie do systemu pogodowego regulatora ³adowania,

który w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej bêdzie ³ado-

wa³ ogrzewacz do odpowiedniego poziomu, pozwala na

pe³ne zautomatyzowanie sterowania ogrzewaniem.

Do prezentowanego projektu proponujemy zastosowanie

ogrzewaczy akumulacyjnych z dynamicznym roz³adowaniem.

Do pomieszczeñ typu kuchnia ³azienka proponujemy zasto-

sowanie grzejników konwekcyjnych z IP 24 lub ogrzewania

pod³ogowego.
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Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne

Pomieszczenie
Powierzch. 

Ogrzewacz Typ Moc Cena
[m2] [W] brutto

[z³]

PARTER
Wiatro³ap 4,4 Konwekcyjny F-17 500 248
Hol 6,4 Akumulacyjny KOA 1/2 1000 970
Salon 20,8 Akumulacyjny DOA 40/3 4000 2530
Jadalnia 9,8 Akumulacyjny DOA 20/3 2000 1980
Kuchnia 8,3 Akumulacyjny KOA 1/2 1000 970
Gara¿ 18,8 Akumulacyjny KOA 1/2 1000 970
PODDASZE
Hol 6,3 Konwekcyjny F-17 500 248

Pokój 13,6 Akumulacyjny DOA 20/3 2000 1980

Garderoba 2,8 Konwekcyjny F-17 500 248

Pokój 15,7 Akumulacyjny DOA 30/3 3000 2250

£azienka 4,5 Konwekcyjny F-17 500 248

Pokój 14,1 Akumulacyjny DOA 20/3 2000 1980

Garderoba 2,3 Konwekcyjny F-17 500 248

Razem    14870

Kosztorys ogrzewania akumulacyjnego
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