
Ile kosztuje ogrzewanie kotłem elektrycznym?

Koszty ogrzewania zależą od szeregu czynników. Sama cena energii jest tyko jednym z nich i to nie
najważniejszym. Warto wiedzieć, o co należy zadbać i co należy zrobić, żeby nawet kilkukrotnie
ograniczyć koszty ogrzewania.

1. Technologia i standard ocieplenia budynku
Największy wpływ na koszty ogrzewania ma zapotrzebowania budynku na ciepło, czyli technologia,
w jakiej budynek jest wykonany i straty ciepła, jakie w nim występują. Bardzo ważny jest przy tym
przemyślany projekt budynku (jego bryła) oraz usytuowanie wykorzystujące naturalne warunki (np.
przeszklenie od strony południowej pozwalające „łapać"jak najwięcej energii słonecznej).
Tabela prezentuje obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną oraz zapotrzebowanie na energię
do ogrzewania w zależności od standardu budynku (są to wielkości orientacyjne, realne
zapotrzebowanie budynku należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej wykonanej
przez osobę do tego uprawnioną). Widać wyraźnie, że koszty ogrzewania w starym budynku mogą
być wielokrotnie wyższe niż w nowym domu
energooszczędnym!

2. Podstawowe zasady energooszczędnego ogrzewania

Odpowiednie sterowanie pracą instalacji - ograniczanie temperatury w pomieszczeniach, podczas●

gdy mieszkańców nie ma w domu oraz zastosowanie sterowania pogodowego mogą dać nawet
ponad 30% oszczędności zużycia energii.
Nie należy przegrzewać pomieszczeń - każdy 1°C więcej to o 6% wyższe koszty ogrzewania.●

Nie należy zasłaniać grzejników.●

Czujniki temperatury i termostaty należy umieszczać w miejscach, gdzie nie są narażone na●

przypadkowe oziębianie (przeciągi) ani ogrzewanie (np. przez promienie słonecznej).
Prawidłowe wietrzenie pomieszczeń polegające na krótkotrwałym otwarciu okien na pełną●

szerokość przy jednoczesnym zamknięciu zaworów termostatycznych, co pozwala na wymianę
powietrza na świeże bez nadmiernego wychładzania pomieszczeń.

3. Taryfa energetyczna
Koszty ogrzewania zależą również od odpowiedniego doboru taryfy opłat za energię elektryczna. W
zależności od sprzedawcy energii stawki opłat są zróżnicowane. Średnio w Polsce wg cen z 2015
roku w taryfie całodobowej G11 koszt 1 kWh wynosi 0,54 zł. Do celów grzewczych generalnie



najlepiej wybrać taryfę G12 lub G12w (weekendową). W przypadku taryfy G12 z tańszej energii
można korzystać w godz. 22:00- 6:00 i 13:00-15:00, czyli przez 42% czasu, co daje średnią cenę za 1
kWh w wysokości 0,49 zł.

4. Bufor co. do akumulacji ciepła
Wykorzystując tańszą taryfę energetyczną G12 warto dodatkowo akumulować ciepło. Stosuje się w
tym celu zbiornik buforowy. W budynku o pow. 150m2, w którym zapotrzebowanie na moc cieplną
wynosi 6kW (40 W/m2), przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego - bufor o pojemności 600 - 800 I
powinien zapewnić pracę kotła w taniej taryfie przez 80 -100% czasu w ciągu sezonu grzewczego. W
takim przypadku średni koszt 1 kWh spada już tylko do 0,33 zł.
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