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Koszty ogrzewania zale  od szeregu czyn-
ników. Sama cena energii jest tyko jed-
nym z nich i to nie najwa niejszym. Warto 
wiedzie , o co nale y zadba  i co nale y
zrobi , eby nawet kilkakrotnie ograniczy
koszty ogrzewania.

Technologia i standard ocieplenia budynku
Najwi kszy wp yw na koszty ogrzewania ma 
zapotrzebowania na ciep o, czyli technolo-
gia, w jakiej budynek jest wykonany. Tabela 
prezentuje obliczeniowe zapotrzebowanie 
na moc ciepln  oraz zapotrzebowanie na 
energi  do ogrzewania (s  to wielko ci ori-
entacyjne, realne zapotrzebowanie budynku 
nale y okre li  na podstawie charakterysty-
ki energetycznej wykonanej przez osob  do 
tego uprawnion ). Wida  wyra nie, e ko-
szty ogrzewania w starym budynku mog
by  wielokrotnie wy sze ni  w nowym domu 
energooszcz dnym!

Podstawowe zasady energooszcz dnego 
ogrzewania
1. Odpowiednie sterowanie prac  instalacji – 
ograniczanie temperatury w pomieszczeniach, 
podczas gdy mieszka ców nie ma w domu oraz 
zastosowanie sterowania pogodowego mog
da  nawet 30% oszcz dno ci.
2. Nie nale y przegrzewa  pomieszcze  – ka dy 
1°C wi cej to o 6% wy sze koszty ogrzewania.
3. Nie nale y zas ania  grzejników.
4. Prawid owe wietrzenie bez nadmiernego 
wych adzania pomieszcze .
5. Czujniki temperatury i termostaty 
nale y umieszcza  w miejscach, gdzie nie 
s  nara one na przypadkowe ozi bianie 
(przeci gi) ani ogrzewanie (np. przez pro-
mienie s oneczne).

Taryfa energetyczna
Stawki op at s  ró ne w zale no ci od 
wybranej taryfy oraz od sprzedawcy energii. 

rednio w Polsce wg cen z 2015 roku w tary-
fie ca odobowej G11 koszt 1 kWh wynosi 0,54 
z . Do celów grzewczych generalnie najlepiej 
wybra  taryf  G12 lub G12w (weekendow ). 
W przypadku taryfy G12 z ta szej energii 
mo na korzysta  w godz. 22:00 – 6:00 i 13:00 
– 15:00, czyli przez 42% czasu, co daje redni
cen  za 1 kWh na poziomie 0,49 z .

Bufor c.o. do akumulacji ciep a
Wykorzystuj c ta sz  taryf  energetyczn  G12 
warto dodatkowo akumulowa  ciep o. Stosuje 

si  w tym celu zbiornik buforowy, który pow-
inien zapewni  prac  kot a w taniej taryfie 
przez 80–100% czasu w ci gu sezonu grze-
wczego. W takim przypadku redni koszt 
1 kWh spada nawet do 0,33 z .

Ile kosztuje ogrzewanie kot em elektrycznym?

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

infolinia 801 011 225, 94 317 05 15
info@kospel.pl, www.kospel.pl

DLACZEGO WARTO OGRZEWA  SI
KOT EM ELEKTRYCZNYM?
1. Idealne w budownictwie energooszcz dnym.
Roczne koszty ogrzewania kot em elektrycznym 
w domu o pow. 150 m² i zapotrzebowaniu na cie-
p o 6000 kWh/rok przy zastosowaniu ta szej taryfy 
i bufora akumulacji ciep a kszta tuj  si  na pozio-
mie 2000 z .

2. Wspó praca z kot em na paliwo sta e lub z ko-
minkiem. Zastosowanie kot a na paliwo sta e lub 
kominka z p aszczem wodnym jest najta sze je li
chodzi o koszty eksploatacji. Jednak jest najmniej 
komfortowe. Wpi cie do instalacji kot a elektrycz-
nego zapewnia bezobs ugow  prac  i poprawia
komfort przy zachowaniu niedu ych kosztów eks-
ploatacji.

3. Niskie koszty inwestycyjne. Budowa instalacji 
grzewczej opartej na kotle elektrycznym jest ta sza
ni  kot owni gazowej, olejowej czy na paliwo sta e.
Ju  cena samego kot a elektrycznego jest konkuren-
cyjna. Odpadaj  koszty przy cza gazowego, budo-
wy komina i wk adu kominowego. Przy cze elek-
tryczne jest w ka dym budynku, a instalacja kot a
jest atwa i nie wymaga specjalnych pomieszcze .

4. Brak gazu. W przypadku utrudnionego dost pu
do sieci gazowej najlepszym rozwi zaniem jest ko-
cio  elektryczny. Przy dobrze ocieplonym budynku 
i akumulacji ciep a w taniej taryfi e energetycznej 
koszt ogrzewania kot em elektrycznym jest niedu-
y.

5. Komfortowa obs uga. Kot y elektryczne s  kom-
fortowe w u ytkowaniu. Wyposa one w odpowied-
nie sterowanie pracuj  w pe ni automatycznie a ich
obs uga sprowadza si  do przestawiania pracy na 
tryb letni lub zimowy.

6. Niskie koszty obs ugi serwisowej. Kot y elek-
tryczne praktycznie nie wymagaj  okresowych 
przegl dów. Odpadaj  zatem koszty przegl du in-
stalacji gazowej, kominowej i wentylacyjnej.

7. Bezpiecze stwo eksploatacji. Wed ug danych 
stra y po arnej w sezonie grzewczym odnotowuje 
si  nawet kilka tysi cy zdarze  zwi zanych z tlen-
kiem w gla, w tym ponad 100 ofi ar miertelnych!
St ony tlenek w gla (czad), który mo e wydoby-
wa  si  z niesprawnych kot ów gazowych, ole-
jowych lub sta opalnych mo e zabi  ju  w 60 se-
kund. U ytkowanie kot a elektrycznego nie stwarza 
zagro enia zaczadzeniem ani wybuchem.

8. Estetyka i atwo  monta u.
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