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TEMAT 
NUMERU
KOT Y
I PODGRZEWACZE

Elektryczne kot y

i piece akumulacyjne

Katarzyna G owacz kiloWatowe

Zdania na temat tego, czy ogrzewanie domu pr dem elektrycznym jest ekologicz-

ne, czy nie, s  podzielone. Szkodliwe substancje powstaj  tylko w elektrowni, któ-

ra w przeciwie stwie do domów jednorodzinnych wyposa ona jest w urz dzenia 

umo liwiaj ce oczyszczanie spalin. Zanieczyszczenie rodowiska jest wi c w tym 

wypadku znacz co ograniczone.

Przeciwnicy takiego ogrzewania twierdz , e mimo oczyszczania spalin, elek-

trownie emituj  na tyle du o szkodliwych substancji, e powoduje to powstawanie 

kwa nych deszczy oraz efektu cieplarnianego. Poza tym wytwarzaj  tysi ce ton 

odpadów.

Jednak za wyborem kot a elektrycznego najcz ciej przemawiaj  nie wzgl dy eko-

logiczne, ale te praktyczne i ekonomiczne. To wzgl dnie tania inwestycja, ale bar-

dzo droga eksploatacja – koszt ogrzewania domu 150 m2 wyniesie 4000–6000 z /rok.

ciep o
Kot y i piece wykorzys-

tuj ce energi  elektrycz-

n  do ogrzewania – pod 

wzgl dem kosztów eks-

ploatacji taki pomys

wydaje si  nieuzasadniony.

Jednak je li instalacja

jest dobrze zaprojekto-

wana i po czenie ró nych

róde  ciep a jest odpo-

wiednio skalkulowane, 

kocio  elektryczny, 

jako dodatkowe ród o

ciep a, mo e okaza

si  korzystnym 

rozwi zaniem.
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TEMAT NUMERU

Kot y elektryczne s  dobrym rozwi za-

niem dla tych, którzy chc  ograniczy  ob-

s ug  kot a do minimum. S  wygodne 

w u yciu, poniewa  nie trzeba zajmowa  si

dok adaniem ani nawet magazynowaniem 

paliwa, usuwaniem popio u, odprowadza-

niem kondensatu. Równie  instalacja jest 

nieskomplikowana –  kocio  mo na zamon-

towa  w dowolnym pomieszczeniu, bez ko-

nieczno ci pod czania do komina. Ponadto 

nie stwarza ryzyka zaczadzenia. Kot y elek-

tryczne s  ta sze od kot ów gazowych lub 

olejowych o tej samej mocy, a ich sprawno

jest niemal stuprocentowa.

Argumenty za...
Je li dom ogrzewany jest kot em elektrycz-

nym, rachunki za pr d mog  by  bardzo 

wysokie. Mimo to jest kilka argumentów, 

które przemawiaj  za zamontowaniem ta-

kiego urz dzenia:

 gdy inwestor obawia si  kot a na gaz 

ziemny, p ynny lub na olej ze wzgl du na 

ryzyko wybuchu lub wycieku;

 je li nie jeste my zwolennikami wsta-

wiania do domu wielu urz dze  elektrycz-

nych, gdy  te wytwarzaj  zmienne pole 

elektromagnetyczne, kocio  elektrycz-

ny b dzie tylko jednym urz dzeniem, któ-

re ogrzeje ca y dom przez wodn  instalacj

grzewcz ;

w domach, w których nie ma miejsca na 

kot owni , na magazynowanie paliwa, wybu-

dowanie komina oraz w budynkach, do któ-

rych nie zosta  doprowadzony gaz ziemny, 

ale jest to w planach na najbli sze lata – ko-

cio  elektryczny jest jedynym rozwi zaniem. 

W trakcie pod czania do gazu ziemnego wy-

starczy wymieni  kocio  i nadal korzysta

z tej samej instalacji grzewczej.

Kot y elektryczne stosuje si  najcz ciej 

jako uzupe niaj ce ród o ciep a:

z kot em gazowym lub olejowym, gdy 

jego moc jest za ma a w stosunku do za-

potrzebowania na ciep o w domu i w cza-

sie mrozów jest za ch odno lub w okresach 

przej ciowych, aby nie uruchamia  wy-

ch odzonego kot a g ównego,

z kominkiem lub kot em na paliwo sta-

e – kocio  elektryczny b dzie si  urucha-

mia , gdy temperatura w palenisku obni y

si  do poziomu niewystarczaj cego do za-

pewnienia komfortu cieplnego, zazwyczaj 

w nocy, kiedy mo na korzysta  z ta szej 

taryfy nocnej,

z pomp  ciep a – na czas silnych mro-

zów, kiedy praca pompy staje si  nieekono-

miczna. 

Kot y elektryczne
Mog  by  wisz ce lub stoj ce. Te pierw-

sze s  urz dzeniami jednofunkcyjnymi. 

Mog  jednak wspó pracowa  z zasobni-

kiem c.w.u. Kot y stoj ce maj  zazwyczaj 

wi ksz  moc. Wyst puj  w dwóch wer-

sjach: z wbudowanym zasobnikiem wody 

lub w ta szej wersji bez zasobnika.

 Moc kot a dobiera si  przede wszystkim 

do powierzchni domu, ale uwzgl dnia si

równie  to, jak dobrze dom jest ocieplony. 

W zale no ci od stopnia ocieplenia kocio

o mocy dwudziestu kilku kW mo e ogrza

dom jednorodzinny nawet o powierzch-

ni 250 m2. Dotyczy to kot ów b d cych je-

dynym ród em ciep a, ogrzewaj cych ca y

dom. Te, które maj  pe ni  funkcj  tylko 

ogrzewania wspomagaj cego, mog  mie

zaledwie 4 kW.

W kot ach z kilkoma grza kami nie zawsze 

wszystkie pracuj  jednocze nie. Kolejne grza -

ki uruchamiane s  w zale no ci od zapotrze-

bowania na ciep o. Moc kot a zwi kszana jest 

w ten sposób stopniowo. Suma mocy wszyst-

kich grza ek to ca kowita moc kot a. Ich w -

czanie sterowane jest automatycznie. Jest kil-

ka sposobów kontrolowania zapotrzebowania 

na ciep o, a wi c i sterowania grza kami:

 Kocio  elektryczny mo e by  zamontowany w dowolnym pomieszczeniu

Budowa kot a elektrycznego podgrzewaj cego wod  za 

pomoc  grza ek elektrycznych. Kocio  elektryczny ma prost

budow . ród em ciep a jest w nim najcz ciej grza ka, czyli 

metalowy drut oporowy w os onie stalowej, miedzianej lub 

mosi nej. Os ona ta zabezpiecza grza k  przed kontaktem 

z wod  (podobnie jak w czajnikach elektrycznych). Kocio  mo e

mie  jedn  grza k  lub kilka – ich liczba wp ywa na moc kot a
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elektroniczny panel sterowania wyposa ony

w mikroprocesor zarz dza prac  kot a

wy cznik termiczny zabezpiecza kocio  przed przegrzaniem

zespó  mocy wykonany z elementów

pó przewodnikowych zapewnia niezawodn

i bezg o n  prac

zespó  grzejny wykonany z miedzi

czujnik przep ywu

rozstaw kró ców ~ 130 mm (odleg o  kró ców od ciany ~ 55 mm)
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 pomiar temperatury wody powrotnej,

 pomiar temperatury w tzw. pomieszcze-

niu kontrolnym (automatyka pokojowa),

 pomiar temperatury panuj cej na ze-

wn trz (automatyka pogodowa).

Na podstawie tych pomiarów grza ki w -

czaj  si  lub wy czaj , a wi c kocio  pra-

cuje z moc  odpowiednio dobran  do za-

potrzebowania na ciep o, które bywa ró ne 

w zale no ci od pory doby. Dlatego rozwi -

zaniem pozwalaj cym bardziej ekonomicz-

nie wykorzysta  energi  elektryczn  jest 

wyposa enie kot a w programator czasowy. 

Pozwala on na ustawienie wybranej tem-

peratury o okre lonej porze dnia lub nocy. 

Dzi ki programatorowi mo na na przy-

k ad ustawi  ni sz  temperatur  w nocy 

(18–19°C), a wy sz  nad ranem (22–23°C). 

Programator w czy kocio , gdy temperatu-

ra spadnie poni ej okre lonej warto ci.

Im bardziej rozbudowana jest automatyka, 

tym kocio  jest dro szy, wi ksze s  jednak 

mo liwo ci obni ania kosztów ogrzewania.

Aby kocio  prawid owo funkcjonowa ,

musi by  wyposa ony w przeponowe naczy-

nie wzbiorcze oraz pomp  obiegow . Przed 

uszkodzeniem kocio  chroni zawór bezpie-

cze stwa oraz termostaty. Je li kocio  wypo-

sa ony jest w tzw.  uk ad przeciwzamarzanio-

wy, termostat w czy kocio , gdy temperatura 

spadnie poni ej np. 5°C. Ograniczniki pobo-

ru pr du zabezpieczaj  natomiast przed prze-

ci eniem instalacji elektrycznej.

Kupuj c kocio  warto sprawdzi , czy ma 

wbudowan  tzw. grup  bezpiecze stwa,

czyli manometr, naczynie wzbiorcze i za-

wór bezpiecze stwa. Uk ad ten zapobiega 

nadmiernemu wzrostowi ci nienia wody 

w instalacji grzewczej, co mog oby dopro-

wadzi  do jej powa nego uszkodzenia.

W zale no ci od typu kot a mo e on by

wyposa ony standardowo w te urz dzenia  

lub pomp  obiegow  albo naczynie wzbiorcze, 

które trzeba kupowa  i montowa  osobno. 

Elektryczne
piece akumulacyjne
S  alternatyw  lub uzupe nieniem dla ko-

t ów centralnego ogrzewania. Do wytwo-

rzenia ciep a korzystaj  z ta szej energii 

elektrycznej i oddaj  je tam, gdzie zosta-

o wytworzone – nie ma wi c strat energii 

cieplnej w czasie przesy ania. Piece akumu-

lacyjne pracuj  w dwóch nast puj cych po 

sobie cyklach – adowania i roz adowania.

Nagrzewanie si  pieca i oddawanie cie-

p a jest kontrolowane dzi ki wbudowa-

nym elektronicznym uk adom sterowania. 

W czasie adowania, w bloku akumula-

cyjnym wykonanym z magnezytu, ma-

gazynowana jest energia cieplna – wy-

Kot y o mocy do 3 kW mog  by  zasilanie pr -

dem jednofazowym 230 V, urz dzenia wi kszej 

mocy wymagaj  pr du trójfazowego

Aby ogrzewa  dom kot em elektrycznym, 

nale y odpowiednio przygotowa  insta-

lacj :

po pierwsze, nale y zwróci  si  do re-

jonu energetycznego o wi kszy przydzia

mocy,

sprawdzi , czy pod czenie kot a o wy-

branej mocy nie poci ga za sob  koniecz-

no ci przeprowadzenia modernizacji insta-

lacji oraz przy cza, bo taka modernizacja 

podnosi koszt ca ej inwestycji.

Przed zakupem

Budowa ogrzewacza akumulacyjnego z dynamicznym roz adowaniem

1) izolacja cieplna zapobiega 

niekontrolowanemu oddawaniu 

ciep a przez obudow

2) rurkowe elementy grzejne

3) blok akumulacyjny z magnezytu 

– materia u znakomicie 

gromadz cego ciep o

4) regulator adowania

5) listwa przy czeniowa

6) opornik adowania 

pogodowego

7) wylot nagrzanego powietrza

8) wlot ch odnego powietrza

9) dodatkowy element grzejny

10) wst pny filtr powietrza

11) opornik wentylatora

12) ogranicznik temperatury 

elementu dodatkowego

Faza roz adowania odbywa si  w czasie, 

gdy obowi zuje pierwsza taryfa. Zasilanie 

jest wtedy wy czone, a piec przekazuje do 

pomieszczenia zakumulowane ciep o

Fazy adowania i roz adowania pieca akumulacyjnego

Druga taryfa obowi zuje w godzinach 22–6 oraz 

13–15. Energia elektryczna jest wtedy ta sza nawet o 50% 

ni  uniwersalna taryfa dla gospodarstw domowych. 

W godzinach  obowi zywania drugiej taryfy piec 

akumulacyjny pobiera energi  elektryczn

i magazynuje ciep o

ry
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tworzona z pobranej energii elektrycznej. 

Roz adowanie polega na oddaniu ciep a

przep ywaj cemu przez piec powietrzu. 

Z dynamicznym roz adowaniem. Ilo  do-

starczonego do pomieszczenia powietrza re-

guluje wentylator. Wad  pieca z dynamicz-

nym roz adowaniem jest ha as wentylatora.

Ze statycznym roz adowaniem. S

prostsze w budowie i ta sze od pieców 

z dynamicznym roz adowaniem. Powietrze 

swobodnie przep ywa przez blok akumula-

cyjny, który przekazuje mu ciep o. W nie-

których modelach stosuje si  ruchome 

przes ony kana ów, którymi wyp ywa cie-

p e powietrze. Po o enie przes ony mo na 

regulowa  r cznie lub automatycznie.

Moc. Piec akumulacyjny musi zgroma-

dzi  w czasie, gdy obowi zuje druga tary-

fa, tyle energii, aby starczy o jej na ogrza-

nie pomieszcze  w ci gu ca ej doby. Zale y

to od mocy kot a. Dobiera si  j  w taki spo-

sób, eby pokry  straty ciep a w pomiesz-

czeniu przy temperaturze zewn trznej 

-20°C. W obliczeniach uwzgl dnia si  po-

wierzchni  i wysoko  pomieszcze , izo-

lacyjno  ciepln cian zewn trznych oraz 

rodzaj i liczb  okien. Najcz ciej moc pie-

ca dobiera specjalista w punkcie sprzeda y

na podstawie tabel przygotowanych przez 

producenta. Przyjmuje si , e zapotrzebo-

wanie na moc ciepln  1 m2 pomieszczenia 

wynosi 50 W.

Korzystanie z kot a elektrycznego po-

wszechnie uznawane jest za jedn  z dro -

szych metod ogrzewania. Jest jednak kil-

ka sposobów na obni enie rachunków za 

pr d:

przede wszystkim nale y bardzo dobrze 

ociepli  budynek, eliminuj c mostki ter-

miczne;

mo na zwróci  si  do zak adu energe-

tycznego z wnioskiem o korzystanie z ta -

szej dwutaryfowej op aty za energi ;

nad ranem, gdy ko czy si  ta sza tary-

fa nocna, podwy sza  temperatur  w po-

mieszczeniach do warto ci 22–23°C i w ten 

sposób zakumulowa  pewn  ilo  ciep a

w budynku (b dzie oddawane przez na-

grzane ciany w ci gu dnia), po czym po-

nownie w czy  kocio  mi dzy godzin  13 

a 15, kiedy obowi zuje ta sza taryfa.

Przyk ad

150 m2 (powierzchnia domu) × 50 W/m2

(zapotrzebowanie na ciep o) = 7,5 kW (za-

potrzebowanie na ciep o ca ego domu)

7,5 kW × 2000 h (czas pobierania pr du do 

ogrzewania w ci gu roku) = 15 000 kWh 

(ilo  pr du zu ytego w ci gu roku do 

ogrzewania)

15 000 kWh × 0,25 z  ( rednia cena pr du

dla dwutaryfowego systemu) = 3750 z

(roczny koszt ogrzewania pr dem)

Rachunki

Je li dom ogrzewany jest kot em elek-

trycznym, s  dwie mo liwo ci przygotowy-

wania ciep ej wody u ytkowej:

niezale ny podgrzewacz elektrycz-

ny: pojemno ciowy lub przeplywowy,

dokupienie do kot a zasobnika – jest 

korzystnym rozwi zaniem dla kilkuoso-

bowej rodziny, poniewa  kocio  z zasob-

nikiem ma wy sz  moc od standardo-

wego podgrzewacza, w zwi zku z tym 

ogrzewa wod  w zbiorniku du o szybciej 

– np. kocio  o mocy 12 kW w ci gu 20 min 

podgrzeje wod  w stulitrowym zasobniku 

o 40°C.

Ciep a woda 
u ytkowa

System sterowania i regulacji 

temperatury w piecu akumulacyjnym

centralny sterownik 

adowania

regulator 

temperatury 

pomieszczenia

piec akumulacyjny

ciana zewn trzna 

budynku z czujnikiem 

pogodowym

Schemat instalacji centralnego ogrzewania z zasobnikiem c.w.u.

      kierunek przep ywu wody
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zasobnik c.w.u.

ciep a woda

zimna woda

kocio  elektryczny

grzejniki
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