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Z PRÑDEM TANIEJ,
WYGODNIEJ I CZYÂCIEJ

Sposobów ogrzewania wn´trz pràdem jest 
wiele. Mo˝na zdecydowaç si´ na piecyki konwekto-
rowe (bardzo szybko ogrzewajà wn´trze, ale i szyb-

ko si´ wych∏adzajà) albo na piece
akumulacyjne (te w∏àczamy nocà, 
gdy pràd jest taƒszy, gdy˝ materia∏,
którym ob∏o˝one sà grza∏ki, trzyma
d∏ugo ciep∏o, podobnie jak piec ka-
flowy). W niektórych pomieszcze-
niach, np. ∏azienkach i kuchniach,
mo˝emy zastosowaç ogrzewanie
pod∏ogowe.

Koszty ogrzewania oraz ciep∏ej
wody w domach jednorodzinnych 
o pow. oko∏o 100 m kw., zapro-
jektowanych na zlecenie KAPE,
wynoszà rocznie nie wi´cej ni˝ 
1300 z∏ (samo ogrzewanie poch∏a-
nia ok. 800 z∏). Tymczasem za
ogrzanie „tradycyjnego” domu 
trzeba zap∏aciç 3-4 tys. z∏ za sezon

(samo przy∏àczenie do sieci gazowej mo˝e koszto-
waç nawet ponad 10 tys. z∏).

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)
przygotowa∏a kilka projektów domów jednorodzin-
nych, w których mo˝na i warto wykorzystaç ogrze-
wanie elektryczne. Domki nie sà tyl-
ko papierowymi projektami. Kilka ju˝
stoi. Zapewniajà dobre warunki
mieszkaniowe, choç wznoszone sà 
z tanich materia∏ów. SpecjaliÊci wyli-
czyli, ˝e postawienie 100-metrowe-
go domu kosztowa∏o tylko 130 tys. z∏
(ale bez kosztu dzia∏ki i tzw. infra-
struktury).

Nad tym, by budynki by∏y na-
prawd´ energooszcz´dne, specjaliÊci
pracowali przez kilka lat. W takich do-
mach, poza ciep∏ymi Êcianami, muszà
byç tak˝e szczelne okna. Powietrze
niezb´dne do tego, by we wn´trzu 
nie by∏o duszno, doprowadza si´ 
specjalnym podziemnym kana∏em 
(jest ono zimà o 2-3 stopnie cieplej-
sze od otoczenia). Ciep∏o odzyskuje si´ z wentylacji 
- z powietrza wydobywajàcego si´ na zewnàtrz.
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Tylko 800 z∏
za ogrzewanie domku

jednorodzinnego przez ca∏y
sezon grzewczy
i to na dok∏adk´

pràdem!
Tak,

ale budynek musi spe∏niaç
ostre normy technologiczne,

a ogrzewaç go trzeba na
tzw. drugà,

taƒszà taryf´.

Energooszcz´dny dom jednorodzinny
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Dokoƒczenie ze strony 1.

- Ogrzewanie energià elektrycznà to dobry
sposób zarówno dla mieszkaƒców, jak i dla samej
energetyki - uwa˝a Krzysztof ˚mijewski, prezes
Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

- Energia elektryczna jest najszlachetniejszà
formà energii. Jest prosta w sterowaniu, nie zanie-
czyszcza Êrodowiska w miejscu jej u˝ytkowania
oraz nie wymaga prowadzenia rur, doprowadzania
do budynku sieci ciep∏owniczej czy gazowej. A in-
stalacja elektryczna i tak w domu byÊ musi.

Na promocji ogrzewania pràdem zyskaç powinna
tak˝e energetyka. W tej bran˝y jednym 
z najwi´kszych problemów sà bowiem tzw. 
szczyty energetyczne. W godzinach porannych 
i wieczornych potrzeba du˝o energii, by urucho-
miç maszyny czy oÊwietliç pomieszczenia. W no-
cy zu˝ycie pràdu gwa∏townie spada i nie wiado-
mo, co robiç z nadmiarem mocy. A wielkich in-
stalacji energetycznych nie mo˝na w∏àczaç i wy-
∏àczaç  co kilka godzin.

Dlatego w∏aÊnie energetycy chcà promo-
waç ogrzewanie pràdem. Nic bowiem nie stoi 
na przeszkodzie, by pomieszczenia ogrzewaç 
nocà, zw∏aszcza ˝e ju˝ dzisiaj nocna taryfa jest 
o ok. 50% taƒsza od dziennej. A dobrze ocie-
plony dom nie wystudzi si´ szybko. ˚mijewski 
nie chce na razie szacowaç, jak w najbli˝szych
latach b´dà si´ kszta∏towa∏y ceny energii elek-
trycznej, ale jest zdania, ˝e po wejÊciu do Unii
Europejskiej nie musimy spodziewaç si´ sko-
kowego wzrostu cen, bowiem na europej-
skich gie∏dach pràd jest tani, a elektrownie na 
kontynencie dysponujà nadmiarem mocy. 
˚mijewski uwa˝a jednak, ˝e rozpi´toÊç cen 
mi´dzy „szczytem” a „do∏kiem” energetycz-
nym b´dzie znacznie wi´ksza ni˝ dzisiaj. -
„Szczytowa” energia b´dzie z pewnoÊcià bar-
dzo droga, ale t´ spoza szczytu b´dzie si´ 
op∏aca∏o elektrowniom sprzedawaç za mini-
malnà cen´.

Rozpi´toÊç cen dla du˝ych u˝ytkowników 
(np. wielkiego hotelu) mo˝e si´ kszta∏towaç na-
wet jak 1 do 40. Dla w∏aÊcicieli domów ró˝nice 
cen b´dà nieco mniejsze - mówi ˚mijewski.
KAPE przestrzega jednak, ˝e nie dla wszyst-
kich ogrzewanie pràdem b´dzie op∏acalne. Oso-
by, które mieszkajà w tzw. starych zasobach czy-
li domach z lat 60. i 70., nie powinny decydowaç
si´ na grzanie pràdem. Takich mieszkaƒ czy do-
mów nie uda si´ bowiem dostosowaç do ener-
gooszcz´dnych norm niezb´dnych przy grzaniu
pràdem.
- W tym wypadku lepiej b´dzie zdecydowaç 
si´ na ogrzewanie z sieci ciep∏owniczej albo ga-
zem - twierdzi prof. Tadeusz Skoczkowski, pre-
zes KAPE.

Zofia Jóêwiak

z dnia 4 sierpnia 1999 r.

Ofert´ handlowà ELEKTRY na regulatory 
temperatury wzbogaci∏a bardzo interesujàca po-
zycja - MEC 1991.

Jest to regulator z p∏ynnà regulacjà mocy, 
która (w przeciwieƒstwie do termostatu dwusta-
nowego) zapewnia sta∏à temperatur´ pod∏ogi.
Rozwiàzanie to doskonale nadaje si´ do mat 
grzejnych. Dzi´ki niemu unika si´ okresowych
wahaƒ temperatury pod∏ogi spowodowanych 
ma∏à pojemnoÊcià pod∏ogi.

Uk∏ad elektroniczny oparty jest na triaku któ-
rego bezg∏oÊna praca pozwala stosowaç go
wsz´dzie nawet w pomieszczeniach sypialnych.

Dodatkowymi zaletami regulatora MEC jest:
• system kontroli b∏´du w postaci diody sygna-

lizujàcej prac´ obwodu grzejnego oraz pra-
wid∏owoÊç pod∏àczenia czujnika

• dwupolowy wy∏àcznik ca∏kowicie roz∏àczajà-
cy obwód grzejny np. latem

• mo˝liwoÊç zamontowania MECa razem 
z wy∏àcznikiem np. Êwiat∏a dzi´ki specjalnym
podwójnym lub potrójnym ramkom.

• podwójne zabezpieczenie przed niepo˝àda-
nym manipulowaniem.
Jedynà wadà regulatora MEC jest jego mini-

malna obcià˝alnoÊç tylko 200W i z tego wzgl´du 
nie mo˝na go stosowaç do 3 typów mat ELEK-
TRA MG I, MG2 oraz MGW I natomiast z po-
wodzeniem nadaje si´ do pozosta∏ych dwunastu
typów.

Termostat z p∏ynnà regulacjà mocy
MICROTEMP MEC 1991



MY si´ zimy NIE BOIMY

W Polsce zima to mróz, Ênieg i lód. Zasypa-
ne Êniegiem chodniki, oblodzone schody, Êliskie
zjazdy do gara˝u to wàtpliwy urok tej pory roku.
Mo˝emy tego typu „przyjemnoÊci” uniknàç,
gdy zdecydujemy si´ na za∏o˝enie elektrycznych
przewodów grzejnych. Jest to najprostszy tech-
nicznie sposób pozbycia si´ lodu i Êniegu. Doty-
czy to zjazdów do gara˝y, chodników, schodów,
tarasów, podjazdów dla niepe∏nosprawnych i in-
nych podatnych na oblodzenie miejsc.

Âredni czas pracy takiego ogrzewania wyno-
si od 100-600 h rocznie w zale˝noÊci od warun-
ków pogodowych, a wi´c w istocie jest to czas
krótki i to równie˝ przemawia za tego typu roz-
wiàzaniem.

Zapotrzebowanie na moc dla ma∏ych obiek-
tów takich jak np. zjazdy do gara˝u, schody, 
chodniki, tarasy wynosi 200-250 W/m2. Ka˝dy
przypadek, szczególnie dotyczy to zjazdów, nale-
˝y rozpatrzyç indywidualnie. Nale˝y wziàç pod
uwag´, z jakiego materia∏u wykonana jest po-
wierzchnia zjazdu i czy mamy mo˝liwoÊç za∏o˝e-
nia izolacji termicznej np. styropianu M50 i jakiej
gruboÊci? Od takich czynników b´dzie zale˝a∏a
moc/m2. Ogrzewanie ciàgu komunikacyjnego
mo˝emy wykonaç przewodami rezystancyjnymi
firmy ELEKTRA, lub przewodami samoograni-
czajàcymi si´ (moc przewodu zmienia si´ w za-
le˝noÊci od temperatury) frmy RAYCHEM 
(USA). Firma ELEKTRA jest przedstawi-
cielem firmy RAYCHEM w Polsce.

Firma RAYCHEM skonstruowa∏a
specjalne przewody dla tych celów 
o nazwie handlowej VIAGARD o mocy
35W/m dla powierzchni wymagajàcej 
200W/m2 i mocy 90W/m dla po-
wierzchni wymagajàcej 300W/m2.
Przewody VIAGARD jako przewody 
nie rezystancyjne wykluczajà mo˝li-
woÊç przegrzania si´, a w konsekwen-
cji przepalenia si´. Przewody samo-
ograniczajàce si´ sà przewodami, które
mo˝na ciàç „z metra”.

Od wielu lat stosowane sà z po-
wodzeniem do ogrzewania ciàgów ko-
munikacyjnych przewody rezystancyj-

ne firmy ELEKTRA. Niewàtpliwie zaletà przewo-
dów rezystancyjnych jest ich cena. Natomiast
technologia wykonania ogrzewania ciàgu komu-
nikacyjnego wymaga bardzo du˝ej starannoÊci
przestrzegania re˝imu technologicznego w∏aÊci-
wego dla danego budynku lub drogi, jest znacz-
nie bardziej pracoch∏onna.

Niezale˝nie od tego jakich przewodów u˝y-
jemy, konieczny jest uk∏ad sterowania systemem
grzejnym, który b´dzie reagowa∏ na temperatur´ 
i wilgotnoÊç ogrzewanej powierzchni. Od tego 
jaki uk∏ad sterowania wybierzemy, oraz jakà 
izolacj´ termicznà zastosujemy b´dà zale˝a∏y 
koszty eksploatacji systemu grzejnego.

Przyk∏ad:
Wjazd do gara˝u
D∏ugoÊç 8 m, 2 tory wjazdowe po 0,8 m.
Powierzchnia torów wjazdowych
8 m x 0,8 m x 2 = 2,5 kW.
Âredni czas pracy systemu ogrzewania wjazdu
w naszej strefie klimatycznej wynosi 300h.
Koszt utrzymania w sezonie zimowym
2,5 kW x 300h x 0,3 z∏ = 225 z∏.
Bioràc pod uwag´, ˝e mamy, przewa˝nie
5 zimowych miesi´cy, Êredni koszt
ogrzewania wjazdu wyniesie 45-50 z∏.
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24.06.99 w ELEKTRZE odby∏ si´ audit nadzorczy systemu jakoÊci ISO 9002 przeprowa-
dzony przez Biuro Certyfikatów Systemów JakoÊci. By∏a to bardzo skrupulatna, okresowa 
kontrola jakoÊci potwierdzajàca prawid∏owoÊç dzia∏ania systemu w firmie.

Ogrzewanie rynien
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RoÊnie zainteresowanie grzejnikami kon-
wekcyjnymi wyposa˝onymi w termostaty elek-
troniczne. Coraz cz´Êciej dostrzegana jest bo-
wiem ich przewaga nad elektromechanicznymi:

I. Stabilna temperatura w pomieszcze-
niu. Termostat elektroniczny reaguje na zmiany
temperatury z dok∏adnoÊcià 0.1-0,30C, utrzymu-
jàc tym samym temperatur´ w pomieszczeniu na
wskazanym przez u˝ytkownika poziomie.

Wahania temperatury wynikajàce z dok∏ad-
noÊci pomiaru sà dla u˝ytkownika nie zauwa˝al-
ne. Warto wspomnieç, i˝ wahania temperatury 
w przypadku grzejników wyposa˝onych w ter-
mostaty elektromechaniczne si´gajà ±1,50C 
w stosunku do temperatury ustawionej przez
u˝ytkownika (wykres), powodujàc dyskomfort
cieplny dla organizmu ludzkiego. Poprzez utrzy-
mywanie temperatury na stabilnym poziomie
zwi´ksza si´ tak˝e energooszcz´dnoÊç systemu
grzewczego.

2. Mo˝liwoÊç dodatkowej oszcz´dnoÊci
energii elektrycznej. Grzejniki wyposa˝one 
w termostat elektroniczny posiadajà wiele mo˝li-
woÊci sterowania (indywidualnego oraz central-
nego) za pomocà programatorów, takich jak mo-
du∏ oszcz´dnoÊciowy ADAX, Chronokarta
ATLANTIC, czy te˝ najnowszy system sterowa-
nia ADAX Symphony.

3. Cicha praca termostatu. Termostat
elektroniczny pracuje bardzo cicho, a jego praca
nie jest ucià˝liwa dla u˝ytkowników (dotyczy to
przede wszystkim pokoi sypialnych).

Wszystkie nowoÊci przygotowane na sezon
1999/2000 zwiàzane sà z termostatami elektro-
nicznymi. W zwiàzku z rosnàcymi wymaganiami 
i oczekiwaniami u˝ytkowników wprowadzone
zosta∏y do sprzeda˝y nowe grzejniki ∏azienkowe
ADAX serii VPS 1000, dost´pne o mocach od
400W do 1000W, wyposa˝one w termostat 

elektroniczny wyskalowany w stopniach Celsju-
sza. Gwarancja, jak w przypadku wszystkich pro-
duktów ADAX wynosi 5 lat. Druga nowoÊç po-
chodzi tak˝e spod znaku ADAX, ale nie dotyczy
wy∏àcznie grzejników. ADAX Symphony, to sys-
tem centralnego sterowania ogrzewaniem oraz
oÊwietleniem ca∏ego obiektu. Jedno uprzednio
zaprogramowane urzàdzenie rozsy∏a za pomocà
nadajnika radiowego sygna∏y do poszczególnych
stref grzewczych (max. 15) oraz stref
oÊwietleniowych (max. 9) (Fot. I). 
W danej strefe grzewczej znajdujà si´
grzejniki oraz termostaty ogrzewania
pod∏ogowego wyposa˝one w od-
biorniki (Fot. 2 i 3). W ramach ka˝-
dej strefy istnieje mo˝liwoÊç pe∏-
nego zaprogramowania tempe-
ratury powietrza w pomiesz-
czeniu, bàdê temperatury
pod∏ogi o okreÊlonych porach
dnia i nocy.

Dodatkowà zaletà jest
sposób programowania.
WyÊwietlacz prowadzi dia-
log z u˝ytkownikiem za
pomocà tekstu oraz ry-
sunków do momentu
otrzymania wszystkich
niezb´dnych informacji.

Sàdzimy, ˝e naj-
bli˝sze miesiàce po-
twierdzà prognozy
o rosnàcej popu-
larnoÊci grzejni-
ków wyposa˝o-
nych w termo-
staty elektro-
niczne.

Termostat elektromechaniczny

Temperatura  0C 

Czas

Termostat elektroniczny

19

20

21

22

23

Fot. 3
Termostat do ogrzewania pod∏ogowego

wyposa˝ony w odbiornik

Fot. 1
Sterownik systemu grzewczego
Adax Symphony

Fot. 2
Adax wyposa˝ony w odbiornikTermastat elektroniczny a elektromechaniczny w grzejnikach
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„ELMIX”
Elektryczne systemy ogrzewania
Wroc∏aw
ul. Karmelkowa 66

Po burzliwych poczàtkach lat 90. firma Elmix
od 1993 roku ukszta∏towa∏a si´ ostatecznie jako
Przedsi´biorstwo Handlowo-Us∏ugowo-Produk-
cyjne, z wiodàcym tematem „Elektryczne Syste-
my Ogrzewania”. W pierwszym okresie dzia∏al-
noÊci tylko silna wiara w sukces pozwoli∏a prze-
trwaç i stworzyç ma∏à stabilnà firm´. Wspó∏praca 

z ELEKTRÑ s.c. datuje si´ praktycznie od poczàtku
rozpocz´cia produkcji przewodów grzejnych,
ELEKTRA. W chwili obecnej ELEKTRA s.c. jest naszym
najpowa˝niejszym i najbardziej stabilnym partne-
rem. Aktualnie jesteÊmy dystrybutorem przewo-
dów i mat grzejnych „ELEKTRA” oraz (z powodze-
niem) grzejników ADAX importowanych przez
ELEKTRA s.c. Rozwijajàc konsekwentnie temat 
elektrycznych systemów ogrzewania od kilku lat
prowadzimy sprzeda˝ i monta˝ pieców akumula-
cyjnych z dynamicznym roz∏adowaniem. Od nie-
dawna równie˝ uda∏o si´ wype∏niç ostatni cz∏on
dzia∏alnoÊci - produkcj´. Wykonujemy uchwyty 
do monta˝u przewodów grzejnych na izolacji 
styropianowej, a tak˝e, po d∏ugich próbach, 8 ka-
na∏owy programowalny regulator termperatury 
(z indywidualnymi programami na ka˝dy kana∏
i obcià˝alnoÊç 2,5 kW/kana∏).

Dzia∏alnoÊç us∏ugowa zwiàzana z wykorzy-
staniem przewodów grzejnych ELEKTRA zaowoco-
wa∏a wieloma ciekawymi obiektami i zastosowa-
niami. Za najciekawsze uwa˝am wykorzystanie
przewodów grzejnych w ogrodnictwie. W 1996
roku Wrodawski Kombinat Ogrodniczy Siechni-
ca zwróci∏ si´ do nas o przygotowanie kilku prze-

noÊnych mat grzejnych 
na sto∏y do produkcji
rozsady kwiatowej. 
W za∏o˝eniach chodzi∏o 
o to, aby w okresie wio-
sna - jesieƒ, prowadziç
remonty swojej instalacji
ciep∏owniczej nie wy∏à-
czajàc jednoczeÊnie 
szklarni z produkcji.

Przy produkcji
kwiatów ciep∏olubnych
zimne noce w tych mie-
siàcach wprowadzajà
znaczne ryzyko prze-
marzni´cia. Ekspery-
ment si´ powiód∏. Przez

kolejne 3 lata wyko-
naliÊmy ∏àcznie oko∏o
1000 m kw. prze-
noÊnych zestawów
grzejnych. Na do∏à-
czonych fotografiach
sà przedstawione
charakterystyczne
fazy przygotowania
pod∏o˝a grzejnego.

mgr in˝.
Jan ¸ojewski

- w∏aÊciciel firmy

Fot. 3. Gotowe stanowisko w trakcie produkcji
rozsady kwiatowej. Zainteresowanym firmom ch´-

tnie przeka˝emy swojà wiedz´ zdobytà w tym zakre-
sie z naszà dewizà ”Zawsze ch´tnie s∏u˝ymy radà”

Fot. 2. Mata grzejna zasypana keramzytem, na pod∏o˝e przyjdzie jeszcze spe-
cjalna tkanina tzw. mata podsiàkowa

Fot. 1. Przewód grzejny przypi´ty opaskami kablowymi do siatki z tworzywa,
roz∏o˝ony na stole wyÊcie∏anym styropianem.
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Ogrzewanie elektryczne
- najwi´cej „kosztuje” decyzja

Wybór w∏aÊciwego systemu grzewczego sta∏
si´ w ostatnim czasie jednà z najpowa˝niejszych
decyzji procesu inwestycyjnego w budownic-
twie. Przed jej podj´ciem nale˝y przeprowadziç
analiz´ uwzgl´dniajàcà nast´pujàce czynniki:
I. Koszty wykonania systemu. W sk∏ad wchodzà
takie elementy, jak kocio∏, rury, grzejniki, regula-
tory temperatury, instalacja systemu, ale równie˝
dodatkowe koszty zwiàzane z wydzieleniem ko-
t∏ownii oraz wybudowaniem dodatkowego ko-
mina.
2. Koszty eksploatacji systemu. Sà nimi koszty zu-
˝ywanej energii, konserwacji instalacji, okresowych
remontów, wymiany instalacji itp.
3. WartoÊç pieniàdza w czasie. Inwestor zostaje
pozbawiony mo˝liwoÊci dysponowania wydat-
kowanym kapita∏em. Dotyczy to zarówno inwe-
stycji, jak te˝ wydatków eksploatacyjnych.
4. Aspekty pozaekonomiczne, takie jak bezpie-
czeƒstwo, ˝ywotnoÊç, obs∏uga systemu, komfort
cieplny oraz aspekt ekologiczny.

W przypadku tych ostatnich bardzo trudno
jest dokonaç obiektywnej analizy wartoÊci po-
szczególnych atrybutów, wymaga to indywidual-
nej oceny u˝ytkowników. W przypadku pierw-
szych trzech mo˝liwe jest dokonanie analizy
op∏acalnoÊci finansowej poszczególnych syste-

mów grzewczych. Poza porównianiem nominal-
nych nak∏adów inwestycyjnych oraz eksploatacyj-
nych nale˝y dokonaç rachunku wartoÊci pienià-
dza w czasie. W tym przypadku zosta∏a przepro-
wadzona analiza na podstawie kosztów utraco-
nych korzyÊci, za pomocà rachunku skumulowa-
nych wartoÊci. Symulacja zosta∏a przeprowadzo-
na dla okresu 30 lat w dwóch wariantach zapo-
trzebowania na ciep∏o na poziomie 7kW oraz
9kW. W obu przypadkach zosta∏a wykonana kal-
kulacja dla budynku mieszkalnego o powierzchnii
150m2. Przyj´to realnà stop´ procentowà na po-
ziomie 6% (najbardziej bezpieczna forma inwe-
stycji - Êrednioterminowa lokata bankowa) oraz
przeprowadzono analiz´ kosztów utraconych
korzyÊci na podstawie wzoru:

WK=WPx(1 +r)t

gdzie:

Wk - wartoÊç koƒcowa
WP - wartoÊç poczàtkowa (nak∏ady inwestcyj-

ne oraz poszczególne wydatki eksploata-
cyjne)

r - stopa procentowa, uj´ta w skali jednego
roku

t - czas (jednostkà miary jest jeden rok ze
wzgl´du na corocznà kapitalizacj´).

Rachunkiem obj´te zosta∏y zarówno nak∏ady
inwestycyjne, jak równie˝ eksploatacyjne. Ideà
obliczeƒ jest okreÊlenie op∏acalnoÊci stosowania
poszczególnych systemów grzewczych, które
charakteryzujà bardzo du˝e ró˝nice zarówno na-
k∏adów inwestycyjnych, jak te˝ eksploatacyjnych.
Systemy grzewcze nazywane tradycyjnymi, takie
jak ogrzewanie centralne gazowe oraz olejowe,
bàdê w´glowe charakteryzujà bardzo wysokie
nak∏ady poczàtkowe. Nak∏ady inwestycyjne 
w przypadku elektrycznych systemów grzew-
czych sà zdecydowanie ni˝sze w stosunku do
tradycyjnych systemów. Koszty eksploatacyjne sà
natomiast ni˝sze w przypadku systemów trady-
cyjnych.

Mimo tego tak du˝a ró˝nica w nak∏adach in-
westycyjnych w ogólnym rachunku uwzgl´dnia-
jàcym koszt utraconych korzyÊci, znaczàco wp∏y-
wa na op∏acalnoÊç stosowania elektrycznych sys-
temów grzejnych.

Dla budynku o zapotrzebowaniu na energi´
cieplnà na poziomie 9kW osiàgni´te zostanà na-
st´pujàce st´pujàce okresy zwrotu:
® po okresie 7 lat zwraca si´ inwestycja

w ogrzewanie w´glowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewania pod∏ogowego

® po okresie 9 lat zwraca si´ inwestycja 
w ogrzewanie w´glowe w stosunku do elek-

Koszty systemów grzewczych - inwesycja oraz eksploatacja - rachunek wartoÊci
pieniàdza w czasie. Zapotrzebowanie na ciep∏o 7 kW.

Koszty systemów grzewczych - inwesycja oraz eksploatacja - rachunek wartoÊci
pieniàdza w czasie. Zapotrzebowanie na ciep∏o 9 kW.

Bardzo przepraszamy, ale pomy∏kowo do artyku∏u „Ogrzewanie 
Elektryczne - Najwi´cej kosztuje decyzja” w ostatnim numerze G.W. nie 
zosta∏o wydrukowane zakoƒczenie. W zwiàzku z tym prezentujemy artyku∏
jeszcze raz, w ca∏oÊci.



trycznego ogrzewania konwekcyjnego
® po okresie 12 lat zwraca si´ inwestycja

w ogrzewanie olejowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewarnia pod∏ogowego

® po okresie I5 lat zwraca si´ inwestycja 
w ogrzewanie olejowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewania konwekcyjnego

® po okresie I6 lat zwraca si´ inwestycja 
w ogrzewanie gazowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewania pod∏ogowego

® po okresie 20 lat zwraca si´ inwestycja 
w ogrzewanie gazowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewania konwekcyjnego.
Interesujàco przedstawiajà si´ okresy zwrotu

dla takiego samego budynku o zapotrzebowaniu 
na energi´ cieplnà na poziomie 7kW:
® po okresie 14 lat zwraca si´ inwestycja 

w ogrzewanie w´glowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewania pod∏ogowego

® po okresie 19 lat zwraca si´ inwestycja 
w ogrzewanie w´glowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewania konwekcytnego

® po okresie 27 lat zwraca si´ inwestycja 
w ogrzewanie olejowe w stosunku do elek-
trycznego ogrzewania pod∏ogowego

® w okresie kalkulacji wynoszàcym 30 lat nie 
zwraca si´ inwestycja w ogrzewanie gazowe
w stosunku do obu systemów ogrzewania
elektrycznego.

Z powy˝szej analizy mo˝na wyciàgnàç na-
st´pujàce wnioski:
® im mniejsze zapotrzebowanie na energi´

cieplnà, czyli im lepsza izolacyjnoÊç budynku,
tym bardziej op∏acalna jest inwestycja 
w ogrzewanie elektryczne. Coraz cz´Êciej
budynki powstajà z wykorzystaniem bardzo
dobrych materia∏ów izolacyjnych

® podejmujàc decyzj´ nt. systemu grzewczego
niezb´dne staje si´ przeprowadzenie analizy
kosztów z uwzgl´dnieniem wartoÊci pienià-
dza w czasie.
Poza aspektem ekonomicznym nale˝y

uwzgl´dniç takie czynniki, jak: bezpieczeƒstwo,
niezawodnoÊç, „˝ywotnoÊç”, komfort obs∏ugi, 
komfort cieplny oraz aspekt ekologiczny.
Elektryczne ogrzewanie wszystkie te wymo-
gi spe∏nia.

7

Nie bójmy si´ izolowaç
Co robiç, ˝eby roczne ca∏kowite koszty eksplo-

atacji 120-to metrowego domu nie przekracza∏y
1000 z∏?

W domu jest wiele êróde∏ ciep∏a, ˝arówki, te-
lewizor, lodówka, my sami itp. Stanowi to równo-
wartoÊç 20 kW/h na metr kw rocznie. Ca∏a filozo-
fia TANIEGO GRZANIA polega na takim zaizolo-
waniu i wentylowaniu pomieszczeƒ, aby to ciep∏o
praktycznie wystarczy∏o. Nie bójmy si´
izolowaç! Poniewa˝ dobra izolacja jest
odpowiednio dro˝sza, dlatego te˝ najle-
piej „zabraç” pieniàdze z ogrzewania. 
Nie istnieje energooszcz´dne ogrzewa-
nie. Inwestycja w ogrzewanie nigdy si´ nie
zwróci! Przesuwanie kosztów inwestycyj-
nych z ogrzewania jest oczywiÊcie t´pio-
ne przez koncerny produkujàce ma∏o ste-
rowalne przy minimalnych potrzebach
cieplnych centralne ogrzewanie gazowe lub
olejowe. Dobra izolacja termiczna 
i porzàdna wentylacja nie sà te˝ mile wi-
dziane przez ciep∏owników i najwi´ksze
pisma budowlane, które ˝yjqc z drogich
reklam nie majà interesu namawiaç, ˝e-
by przestaç ogrzewaç, a zaczàç izolo-
waç, np. w najwi´kszym piÊmie poÊwi´co-
nym budownictwu stosunek reklam 
ogrzewania do we∏ny czy styropianu wynosi
40: I.

Wyobraêmy sobie Buderusa, Viessmanna, Jun-
kersa, gdyby tak jak w Norwegii zacz´to wk∏adaç 
20-30 cm we∏ny w pod∏ogi, Êciany i dach. Gdyby
zamiast absurdalnego rozszczelniania okien i dziu-
rawiàcych izolacje na dachu kominów wykonywano
pewnà i ciàg∏à centralnà wentylacj´ wyciàgowo-na-
dmuchowà z odzyskiem ciep∏a. Nie zapomniano 
o termoflotowych szybach.

Co to jest dobra izolacja:

Skuteczna izolacja termiczna musi byç gruba 
(20-30 cm w pod∏odze, Êcianie, dachu, pami´taj-
my do ziemi ucieka wi´cej ciep∏a ni˝ Êcianà i da-
chem razem). Musi byç sucha (punkt rosy wynosi 
od 8 do 140C, dlatego Êciana i dach bezwzgl´dnie
musza byÊ izolowane folià od Êrodka, ciep∏e po-

wietrze nie mo˝e wchodziç w Êcian´ bo odda wo-
d´). I wreszcie nie mo˝e byç mostków termicznych
(izolacja tak w dachu jak i w Êcianie musi byç od
Êrodka). Pami´tajmy, izolujàc mi´dzy dwoma war-
stwami betonu komórkowego lub na zewnàtrz nie
mamy mo˝liwoÊci zamknàç izolacji poziomej 
w pod∏odze z pionowà w Êcianie. Izolacja nie za-
mkni´ta nie jest izolacjà!

Co to jest dobra wentylacja:

Wentylacja powinna byÊ ciàg∏a i w ka˝dym po-
mieszczeniu, wyciàgamy z kuchni, ∏azienek, WC-
tów t∏oczymy do pokojów. Poniewa˝ wyciàgane po-
wietrze jest ciep∏e, stosuje si´ krzy˝owy wymiennik
ciep∏a. Powietrze wychodzàce oddaje ciep∏o wcho-
dzàcemu. Niebagatelny jest te˝ odzysk ciep∏a 

z kondensacji pary wodnej wychodzà-
cej z budynku. Takie urzàdzenia za-
pewniajà najlepsze samopoczucie 
i o 70% ni˝sze rachunki za ogrzewa-
nie.

OczywiÊcie przy tak ma∏ych po-
trzebach cieplnych i niewielkiej aku-
mulacji najtaniej w eksploatacji wycho-
dzi niecentralne ogrzewanie elektrycz-
ne o czu∏oÊci 0,10C. Przy okazji 
ogrzewanie takie jest bardzo tanie 
w instalowaniu dzi´ki czemu mo˝emy
przeznaczyç znacznie wi´cej pieni´-
dzy na izolacj´ i wentylacj´. Nowocze-
sne systemy grzewcze sà równie trwa-
∏e jak reszta domu i nie wymagajà kon-
serwacji.

Wod´ te˝ najlepiej rozprowadzaç 
tylko zimnà i montowaç odpowiedniej
pojemnoÊci termy zbiornikowe w pian-
ce poliuretanowej pod lub nad krana-

mi. Pami´tajmy, ˝e przysz∏e ceny energii, gazu, wo-
dy i Êcieków wymuszà montowanie kranów z czuj-
nikami. Zmniejszajq one 10-cio krotnie zu˝ycie nie
tylko energii, ale te˝ czystej wody i Êcieków.

Pami´taç te˝ nale˝y o wentylacji dachu (wen-
tylowane kalenice) i fundamentów (folie kube∏ko-
we).

Tomasz Brz´czkowski

Porównanie kosztów ogrzewania domu o powierzchni 200 mkw
w zale˝noÊci od gruboÊci izolacji w z∏/mkw w skali roku.



#

R o z w i à z a n i e  
krzy˝ówki z nr 2

Poprawne has∏o po-
winno brzmieç - MATA
GRZEJNA. Niestety cho-
chlik drukarski sprawi∏, ˝e 
nie pojawi∏a 11 litera 
do has∏a. W losowaniu
uwzgl´dnialiÊmy has∏a 
w obu wersjach. G∏ównà
nagrod´ - grzejnik prze-
noÊny ELEKTRA BV 990
wygra∏ p. Marcin Duraj-
czyk z Wroc∏awia.
Gratulujemy !!!

Zapraszamy do rozwiàzania rebusu na temat produktów grzejnych. WÊród osób które przeÊlà prawid∏owe rozwiàzania do 15.11.99 rozlosujemy atrakcyjne nagrody

Od 4.10.99 do wyczerpania za-
pasów trwaç b´dzie promocja na
grzejniki konwekcyjne ADAX. W ni˝-
szej o 10%, promocyjnej cenie
sprzedawane b´dà dwa podstawowe
modele VP 910 Ket i VP 914 Ket.
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